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„Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos” 2 Timotei 2:8
„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri”     Evrei 13:7

(Mesaj susţinut, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la inaugurarea Bisericii din Bartolomeu, judeţul Braşov)

Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne aducem aminte de 
Domnul Isus Hristos înviat din morţi! De ce suntem 
chemaţi să facem acesta? De ce trebuie să ne amintim de 
Hristos Cel înviat din morţi?

Amintirea, ca şi trăire a minţii şi sufletului omenesc, presupune 
întoarcerea în timp în căutarea unor locuri, evenimente, oameni. 
Iar atunci când este vorba despre destinul omului, cel mai 
important este să ne aducem aminte de Domnul Isus Hristos. 
Aceasta deoarece, doar El poate oferi oricărui om, o înţelegere 
adevărată despre el însuşi, viaţa lui, sfârşitul vieţii şi ce este 
dincolo de viaţa acestuia.

Amintirile sunt punţi către trecut, iar cea mai extraordinară 
amintire este aceea că Mântuitorul a biruit moartea, a înviat 
şi este viu în vecii vecilor. În acest mod, apostolul Pavel ne 
îndeamnă să ne legăm trecutul prin amintirea învierii Domnului 
de prezentul de astăzi şi viitorul de mâine.

Doar aşa, noi, credincioşii, deşi suntem trecători prin lumea 
aceasta, avem garanţia cea mai sigură a viitorului nostru în glorie 
alături de El „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire 
la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca 
să vă dau un viitor şi o nădejde”. Ieremia 29:11

În fiecare generaţie, credinţa în Domnul Isus Hristos s-a 
manifestat în multe şi felurite moduri. În vremuri de relativă 
libertate religioasă sau în vremuri de cruntă persecuţie, au fost 
credincioşi care şi-au asumat chemarea de a fi pentru o vreme 
în fruntea poporului lui Dumnezeu; am convingerea că cei mai 
mulţi dintre ei au acceptat această slujbă pe de o parte ca o 
chemare a Domnului şi a frăţietăţii, pe de altă parte ca o datorie 
de la care nu se puteau sustrage.

Apostolul Pavel prin scrierile sale insuflate de Duhul Sfânt, 
aminteşte cititorilor Sfintelor Scripturi că perseverarea în 
credinţă zi de zi în ciuda tuturor greutăţilor, nu era o dorinţă 
firească a lui şi nici o opţiune. Era semnul unei vieţi de slujire, a 
manifestării trăirii lui Hristos în viaţa lui.

Generaţia de astăzi trăieşte un prezent clădit pe bucuriile şi 
întristările lor, pe suferinţi, pe durerea zilelor şi nopţilor în 
care cu adevărat au trăit realitatea luptei în credinţă şi pentru 
credinţă „Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa 
veşnică, la care ai fost chemat şi pentru care ai făcut acea 
frumoasă mărturisire înaintea multor martori” 1 Timotei 
6:12.

Într-o lume din ce în ce mai grăbită de a ajunge ziua de mâine, 
suntem chemaţi ca din când în când să ne oprim, să facem 
popasuri pentru suflet şi să ne amintim de mai marii noştri în 
credinţă. Amintirea nu poate fi adusă în prezent decât dacă o 
cunoşti, dar mai ales, o preţuieşti. 

Faptul că generaţia actuală de credincioşi din Adunarea 
Bartolomeu a hotărât să organizeze un eveniment legat 
de împlinirea a 50 de ani de la inaugurarea Casei de 
Rugăciune, reprezintă o recunoaştere şi recunoştinţă 

faţă de purtarea de grijă a lui Dumnezeu cu privire la ei ca şi 
comunitate de credincioşi. Dar şi faţă de aceia care de-a lungul 
anilor au condus, păstorit, vegheat, la bunul mers al lucrării în 
oraşul Braşov. Dar nu numai, fiind cunoscută influenţa benefică 
a frăţietăţii din Bartolomeu, în zecile de Adunări din judeţ şi în 
sutele de Adunări din ţară.

Cei mai mulţi dintre înaintaşii dumneavoastră în credinţă cu 
siguranţă au înţeles că atât viaţa cât şi slujirea lor au un sfârşit. 
Dar mărturia trece de la o generaţie la alta. Mărturia pentru 
Hristos nu este supusă vremelniciei, ea trece dincolo de ani. 
În acelaşi timp, şi încurajează pe aceia care intră în lume şi se 
lasă luminaţi de El să îşi predea viaţa în mâna Domnului Isus: 
„Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe 
orice om, venind în lume”. Ioan 1:9

În epistola către Evrei, autorul ne îndeamnă să nu uităm trecutul 
acelora prin care a început consolidarea Bisericii din Ierusalim. 
Dar mai ales, să privim la modul cum prin credinţă, Iacov, 
fratele Domnului, ca şi Iacov, fratele lui Ioan (FA 12:2), au suferit 
martirajul.

Suntem îndemnaţi astăzi să nu uităm că mulţi creştini au suferit 
până la moarte de dragul Domnului Isus Hristos! Dar nu s-au 
lepădat de credinţă.

Cum putem să ne aducem aminte în modul cel mai autentic cu 
putinţă de înaintaşii noştri în credinţă? Trăind o viaţă de biruinţă 
ca a lor!

Cu cât ne ducem în urmă cu gândul, realizăm că ne este 
imposibil să cunoaştem viaţa de credinţă a urmaşilor apostolilor 
şi a urmaşilor urmaşilor apostolilor. Poate că nici nu trebuie, 
când lângă noi au fost credincioşi ce şi-au păstrat un cuget 
curat înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Nu trebuie să 
mă întorc în memoria istoriei, pot să mă întorc în memoria 
bunicilor, a părinţilor şi a mea. De ce? Deoarece şi în anii nu prea 
îndepărtaţi, pot găsi oameni ai lui Dumnezeu!

Dumneavoastră, în Bartolomeu, cu siguranţă  aveţi zeci şi zeci 
de astfel de înaintaşi în credinţă, care poate v-au fost şi rude 
şi prieteni. Biblia nu ne cere să îi cinstim, cinstea este doar a 
Domnului Isus! Dar ne îndeamnă să ne aducem aminte de ei! 

 Virgil ACHIHAI
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Iată ce ne descrie Dumnezeu în Scriptură despre această ţară 
Israel: „Cea mai frumoasă dintre toate ţările” – Ezechiel 20:6, 15 – „O 
ţară pe care o căutasem pentru ei”. Multe ţinuturi ale lumii oferă 
privelişti mai frumoase, de pildă nu se poate compara cu măreţia 

Alpilor, sau cu farmecul litoral idilic al Rivierei Italiene, sau cu fiordurile 
norvegiene, dar totuşi, ţara lui Israel este fără comparaţie; există ceva 
în ea care scapă oricărei descrieri, ceva misterios şi atrăgător, în chip 
irezistibil. Am simţit personal acestea când am vizitat-o în anul 1993, 
chiar dacă am fost avertizaţi de pericolul care putea veni la orice pas 
peste noi, grupul venit din America, din partea arabilor. Vă mărturisesc 
că simţeam o protecţie de nedescris şi o libertate extraordinară, mai 
bine ca acasă. Acest ceva nu poate fi pus în cuvinte. Mulţi i-au simţit 
puterea copleşitoare de atracţie, iar printre ei nu se numără nicidecum 
numai evrei. Când Domnul i-a vorbit lui Moise, i-a descris pământul 
făgăduinţei ca: „O ţară bună şi întinsă... unde curge lapte şi miere” – Exod 
3:8, 17; Numeri 13:27. Este descris de asemeni în Isaia 7:21-25 acest 
lucru.

Ţara lui Israel este unică şi pentru faptul că Dumnezeu vorbeşte 
despre ea ca fiind „Ţara Mea”; de pildă în Levitic 25:23, El spune: 
„Pământurile să nu se vândă de veci, căci ţara este a Mea”, iar în Isaia 
14:25 Dumnezeu spune „Voi zdrobi pe Asirian în Ţara Mea, îl voi călca 
în picioare pe munţii Mei”, şi în Ieremia 2:7, El spune: „V-am adus într-o 
ţară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncaţi roadele şi bunătăţile; dar voi aţi 
venit, Mi-aţi spurcat ţara şi mi-aţi prefăcut moştenirea într-o urâciune”. Mai 
mult încă, Dumnezeu se referă la această ţară ca fiind a Lui, chiar şi 
în vremurile din urmă – Ezechiel 38:16: „În zilele din urmă, te voi aduce 
împotriva ţării Mele ca să Mă cunoască neamurile”. În Ioel 3:2 El spune: 
„voi strânge pe toate neamurile şi le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo Mă 
voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe 
care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele Ţara Mea”. 

Deuteronom 11:11-12 – este o ţară de care îngrijeşte Domnul 
Dumnezeu. Aceste exemple dovedesc că Ţara lui Israel se află într-o 
legătură unică cu Domnul. Orice colţ al pământului este al Domnului 
Dumnezeu de drept: Exod 19:15, Psalmul 24:1. Şi în plus noi ştim că 
pământul aşteaptă restaurarea din final a tuturor lucrărilor. Naţiunile 
se pot împotrivi lui Dumnezeu şi planului Său, dar fără niciun impact 
asupra rezultatului final. Dumnezeu vorbeşte despre acest lucru în 
Psalmul 2:6-9 şi 72:8, 11. Şi totuşi, adevărul că întregul pământ este al 
lui Dumnezeu nu diminuează valoarea faptului că El numeşte Israelul 
„Ţara Lui”. Asta o face unică! Este o ţară în care Dumnezeu i-a 
vorbit omului şi S-a descoperit pe Sine. Este Ţara Bibliei. Din această 
ţară, şi nu din Mesopotamia sau Egipt, sunt inspirate imaginile Bibliei; 
ilustraţiile şi pildele Bibliei sunt luate din munţii şi văile lui Israel. Este 
ţara patriarhilor, ţara lui Avraam, Isaac şi Iacov şi a fiilor săi. Este ţara 

Nu este lipsit de semnificaţie pentru mine să 
scriu acest articol chiar acum, când se împlinesc 
70 de ani de la renaşterea statului Israel. Pe 

vremea celui de‑al doilea război mondial, gândul 
întemeierii unui stat suveran trebuia să fi părut de‑a 
dreptul absurd, dar planul de neclintit al lui Dumnezeu 
a fost împlinit, chiar dacă a costat atâtea lupte şi 
vărsări de sânge. Aş dori să reamintesc tuturor care 
vor citi acest articol că aici este vorba numai despre 
„Ţara lui Israel”, adică poporul evreu. În chiar ţesătura 
existenţei evreieşti se află o unicitate de neînlăturat. 
Şi dacă această unicitate este inevitabilă, tot aşa 
este, slavă Domnului, şi destinul. Dacă unicitatea lui 
Mesia al Israelului este cauza unicităţii ţării lui Israel, 
a capitalei sale, Ierusalim, şi‑a poporului 
evreu, istoria şi răscumpărarea lor finală, 
la fel şi destinul său de slavă este legat pe 
vecie de al lor. 

O 
ţară 

de care 
îngrijeşte 
Domnul 

D u m n e z e u

Ţara Mea

 Emil VIZITIU
PE
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lui Moise şi a lui Iosua; este ţara unde au domnit împăraţii, ţara 
lui David şi a lui Solomon; este ţara psalmiştilor David, Asaf 
şi fiii lui Core; a profeţilor, ca Ilie, Isaia şi Osea, care au vorbit 
în repetate rânduri (Psalmul 137:1-4). Este, de asemenea, ţara 
Noului Testament. A fost martora mesajului lui Ioan Botezătorul, 
vestitorul venirii lui Mesia. 

Ca o încununare a tot, Ţara lui Israel este Ţara Domnului Isus. 
Acolo S-a născut, acolo a crescut şi acolo, pe o perioadă de trei 
ani, a vorbit despre această ţară. A vorbit despre citirea semnelor 
vremii, şi din munţii şi văile ţării, din plantele, florile, animalele şi 
păsările ei şi-a luat material pentru pildele şi ilustraţiile Lui. Aici, 
în această ţară unică „Cuvântul” s-a făcut trup şi a locuit printre 
noi, plin de Har şi Adevăr (Ioan 1:14). 

Aceasta a fost ţara care a văzut dragostea lui Dumnezeu 
întrupată. Într-o grădină liniştită din această ţară, S-a rugat cu 
strigăte mari şi lacrimi, într-un chin de moarte (Evrei 5:17, Luca 
22:44). Şi tot în această ţară, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, 
a fost înviat din morţi a treia zi, Biruitor slăvit asupra păcatului, 
morţii şi iadului, pentru a fi Mântuitorul veşnic al tuturor care-şi 
pun încrederea în Dumnezeu prin El. Cu adevărat, Ţara lui Israel 
este Ţara Domnului. Este unică, de asemenea, pentru că toate 
marile evenimente finale ale istoriei acestei lumi, prorocite în 
Biblie, vor avea loc fie în legătură cu ea, fie pe teritoriul ei. Aici se 
vor da ultimele bătălii. Chiar aici pe munţii lui Israel va fi distrusă 
întreaga confederaţie armată a Nordului (Ezechiel 38 şi 39). În 
această ţară se va întoarce Mesia. Picioarele Lui străpunse vor 
veni pe Muntele Măslinilor. Nu va veni în ţările superputerilor, 
în ţări bogate şi cu o cultură aleasă, ci se va întoarce în ţara Lui: 
„Ţara lui Israel”. Toate acestea fac din Israel o ţară unică. Se pot 
lăuda multe ţări cu mari bogăţii şi cu resurse naturale, cu putere 
militară uriaşă sau cu o cultură sofisticată, dar niciuna nu poate 
spune că este „ţara Lui”.

Este o stăpânire veşnică

Ţara lui Israel are promisiuni divine. Nici o altă ţară de 
pe pământ n-a fost vreodată promisă de Dumnezeu 
unui popor anume. Prima dată i-a fost promisă de 
Dumnezeu lui Avraam. Genesa 13:14-17 – „ţie îţi voi da 

toată ţara în veac”. Să dăm toată atenţia cuvintelor: „toată ţara pe 
care o vezi ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veci şi îţi voi face sămânţa 
ca pulberea pământului”. Acesta va fi un legământ veşnic: Genesa 
17:7-8 – „îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică”. 
Genesa 26:3-4, 35:12, Deuteronom 1:8, Psalmul 105:7-11 – „El 
l-a făcut lege pentru Iacov”. Înţelegem din aceste Scripturi că orice 
pretenţii ar avea arabii, şi mai ales arabii palestinieni, asupra Ţării 

Sfinte, acestea trebuie sprijinite pe temeiuri politice, istorice, 
dar nicidecum pe Scriptură. Se spune că toate sunt trecătoare, 
mai puţin evreii. Istoria sa a început cu un om, Avraam, căruia 
Dumnezeu i s-a arătat în urmă cu vreo 4000 de ani, şi ea 
continuă şi azi. Şi oricum ar fi prezentată, este istoria unui singur 
popor, poporul evreu, şi a unei singure naţiuni, Israel.

Mai presus de orice, chiar în inima acestei istorii nevăzute 
câteodată, dar stând la temelia întregului, este istoria lui Mesia 
Isus. În anul 1948, Israel a intrat în primul plan al vieţii politice 
internaţionale şi a rămas acolo până azi. În războaie peste 
războaie, această naţiune unică a ieşit biruitoare, iar şi iar. 
Istoria încă se scrie! Capitolele cele mai pline de glorie sunt 
încă în viitor, pentru că mâna lui Dumnezeu este asupra lor. 
În istoria lor de 4000 de ani au fost surghiuniţi de două ori şi 
aduşi în ţara lor tot de două ori. Primul exil este numit robia 
babiloniană şi-a început în 607 î.Hr. (Ioiachim). A durat 70 de ani. 
În timpul domniei lui Zedechia a fost deportată toată naţiunea, 
rămânând în ţară câţiva săraci. Al doilea exil a început în 70 d.Hr., 
desfăşurându-se la o scară mult mai mare. Romanii au masacrat 
atunci cam 600.000 de evrei şi au dus în sclavie vreo 300.000, 
risipindu-i pretutindeni în lumea cunoscută. 

Dacă primul exil şi prima restaurare au fost uimitoare, al doilea 
exil şi a doua restaurare au fost miraculoase. De două ori i-a 
fost distrusă capitala, inima vieţii religioase, Ierusalim. Fapt cu 
totul remarcabil, poporul Israel a reuşit să se menţină ca popor, 
în loc să fie absorbit şi asimilat de către neamuri printre care a 
fost risipit în timp de 2.000 de ani. Ex.: Benjamin Disraeli (1804-
1881), de două ori prim-ministru al Marii Britanii, referindu-se la 
remarcile defăimătoare făcute cu privire la originea lui evreiască, 
a ripostat: „Domnule, eşti mândru de originea ta veche, dar în venele 
celui mai prăpădit evreu curge un sânge, faţă de care sângele celui 
mai trufaş dintre nobili este apă de ploaie, pentru că pe vremea 
când strămoşii tăi erau într-un trib păgân, ai mei slujeau ca preoţi 
în Templul lui Dumnezeu”. Multe popoare, mult mai puternice şi 
mai influente la vremea lor decât poporul evreu, au dispărut 
de multă vreme. Este cu neputinţă să mai întâlneşti asirieni sau 
babilonieni. S-au topit între alte naţii şi popoare. Poporul evreu a 
rezistat cu îndârjire uimitoare în această lume, în toate epocile, şi 
a făcut-o având mâinile legate la spate! Egipteanul, babilonianul şi 
persanul s-au înălţat, au umplut planeta de tumult şi splendoare, 
apoi s-au topit ca un vis şi duşi au fost; a urmat romanul cu mult 
zgomot şi mare zarvă şi s-a dus şi el! Evreul i-a văzut pe toţi, i-a 
întrecut pe toţi şi este şi astăzi ce a fost dintotdeauna. Toate sunt 
trecătoare, mai puţin evreii; alte puteri trec, el rămâne.
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Care este starea nemuririi?

Lev Tolstoi  a scris un eseu legat de această taină a nemurii 
acestui popor: „Trebuie să vedem ce fel de creatură 
neobişnuită este evreul, pe care toţi cârmuitorii şi toate 
naţiunile, împreună sau separat, l-au exploatat, l-au hărţuit, 

oprimat şi persecutat, l-au călcat în picioare, l-au ars, măcelărit şi 
spânzurat, şi în ciuda a toate, este încă viu... evreul este emblema 
eternităţii. El, pe care nici măcelul, nici tortura de ani de zile nu l-au 
putut distruge; el, pe care nici focul, nici sabia, nici Inchiziţia nu l-au 
putut şterge de pe faţa pământului; el, care a fost primul prin care 
s-a dat Cuvântul lui Dumnezeu.” O astfel de naţiune nu poate fi 
distrusă. Evreul este nemuritor, ca veşnicia însăşi. 

În 1899, Mark Twain a scris un eseu pe care l-a intitulat „Cu 
privire la evreu” punând întrebarea aceasta: „Care este taina 
nemuririi?”. La această întrebare, Lev Tolstoi spune următoarele 
cuvinte: „Nu există decât un singur răspuns la întrebarea lui Mark 
Twain: <Taina nemuririi evreului este Dumnezeu Însuşi, conform celor 
relatate în Maleahi 3:6 – Căci Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb, de 
aceea voi copii ai lui Iacov n-aţi fost nimiciţi>”. 

Rabinul Rabbi David  Kimchi (sec. al XII-lea) comentează: 
„Întotdeauna veţi fi deosebiţi de ceilalţi ca o naţiune singulară pe 
pământ. Chiar dacă aţi fost duşi în exil şi aruncaţi în toate colţurile 
pământului, numele vostru a supravieţuit pretutindeni. Rana pe care 
v-am făcut-o a fost ca urmare a păcatelor voastre. Aşa cum Eu nu 
mă voi schimba, nici voi nu veţi fi nimiciţi; iar în zilele din urmă, vă 
veţi recăpăta întâietatea şi veţi fi înălţaţi peste toate neamurile 
pământului”. 

Domnul Isus a spus în pilda cu smochinul din Luca 13:6-9 
că în realitate între moartea şi învierea Domnului (Mesia) 
şi judecata care a căzut asupra poporului evreu (70 d.Hr) a 
trecut o generaţie întreagă. A fost o generaţie căreia i s-au 
oferit toate dovezile pentru a crede, dar care a rămas stearpă, 
uscată, atrăgând astfel, inevitabil, judecata divină. În chipul 
acesta a început cel de-al doilea şi cel mai grozav surghiun 
din istoria evreilor. Mesia a spus: „de la smochin învăţaţi pilda 
lui, când frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara e aproape” 
(Mat. 24:32). Lecţia adâncă a smochinului este că poporul evreu 
va exista încă, la sfârşitul veacului acesta pentru a fi martor la 
întoarcerea lui Mesia. Dându-le ucenicilor această pildă, era ca şi 
cum Domnul Isus îi avertiza să nu vadă în distrugerea Templului 
şi a capitalei, Ierusalim, dizolvarea pentru totdeauna a statului 
evreiesc, şi nici să nu vadă în exilarea evreilor, desfiinţarea lor ca 
popor. Toate acestea nu vor însemna sfârşitul lor. Vor însemna, e 
adevărat, începutul unei perioade lungi de suferinţă şi prigoană, 

aşa cum nu mai fusese niciodată înainte, dar poporul evreu 
va supravieţui în chip miraculos. Această pildă a smochinului 
este scoasă în evidenţă şi de ceea ce spune Domnul Isus 
în continuare, aşa cum s-a arătat în Matei 24:32 – „Neamul 
acesta nu va trece până nu se vor întâmpla aceste lucruri.” (Matei 
24:34). Interpretările acestui verset tradus de Cornilescu nu 
satisface pe mulţi creştini, că, neamul acesta se referă la aceia 
care erau atunci în viaţă la generaţia lui Petru şi Ioan. Este de 
neacceptat această interpretare! Dacă Domnul Isus ar fi spus 
„acea generaţie nu va trece” s-ar fi înţeles mai bine ce a vrut să 
spună El. Dar, aici este vorba de traducere. Cea mai plauzibilă 
interpretare este „această rasă (din greacă) nu va trece”. 
Cuvântul grecesc „generaţie” are un înţeles general şi nedefinit 
oarecum, dar cuvântul „rasă” dă mai multă înţelegere. Generaţia 
căreia i-a vorbit El, avea să fie de faţă la distrugerea Ierusalimului, 
capitala statului şi centrul aspiraţiilor naţionale. Templul, inima 
vieţii spirituale a evreilor, avea să fie ras de pe faţa pământului 
sub ochii acelei generaţii. Toate acestea urmau să se petreacă în 
timpul acelei generaţii, ceea ce s-a şi întâmplat în 70 d.Hr.

Însă ei nu trebuiau să tragă concluzii pripite. Acel neam nu va 
dispărea, ci va supravieţui şi va birui. De prin toate colţurile 
pământului, de pe unde i-a împrăştiat Dumnezeu, vor fi strânşi şi 
aduşi înapoi pe pământul de pe care au fost exilaţi. Statul evreu 
se va ridica din nou, din propria cenuşă, iar Ierusalimul va fi încă 
odată capitala lui.

Această naţie a devenit piatra de încercare a politicii lumii întregi 
şi este mărul de discordie pentru toate naţiile de pe pământ la 
timpul acesta. Ex.: Israelul este o problemă dezbătută la ONU şi 
discutată în capitalele lumii. Aproape zilnic se aude despre el la 
TV şi radio. Avioane uriaşe ale Liniei Naţionale Israeliene „El Al” 
străbat traseele importante ale lumii, purtând culorile naţionale 
şi steaua statului, „Steaua lui David”, pe cozile lor. Chiar şi eu 
am avut harul să călătoresc, 25 de ani în urmă, de la New York la 
TelAviv, cu un avion jumbo (500 de persoane). 

Cu 70 de ani în urmă Israelul nu exista. Astăzi nimeni nu se 
poate îndoi de existenţa sa. Domnul Isus le spusese ucenicilor: 
„De la Smochin învăţaţi pilda lui”. Smochinul fără rod odată 
judecat şi uscat din rădăcini, va fi încă acolo, la sfârşit, reînnoit în 
rădăcină şi cu promisiune de rod. Profeţiile divine fac din Israel 
un neam unic între naţiunile lumii. 

Se afirmă că planul lui Dumnezeu pentru poporul evreu 
s-a împlinit în apariţia creştinismului şi a Bisericii din el, iar 
Dumnezeu este acum interesat de indivizi luaţi separat, de 
mântuirea lor. 
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Dar aceasta este o jumătate de adevăr foarte 
periculoasă. Chemarea de prim ordin a adevăratei 
Biserici este să asigure venirea Împărăţiei şi ca voia 
Lui să se facă pe pământ, precum şi în cer. Pavel, 

spune când a scris: „În ce priveşte alegerea sunt iubiţi din pricina 
părinţilor lor” (Romani 11:12, 25-36). Pentru toţi aceia care nu pot 
recunoaşte mâna lui Dumnezeu în recrearea statului evreiesc, 
nu e posibil decât un răspuns: „Israel este doar un accident politic, 
afirmă ei, statul Israel este o creaţie a politicii superputerilor şi nu 
are absolut nimic de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu.” Aş dori 
totuşi să ţinem cont de profeţiile privitoare la Israel. De ex.: 
Deut. 28:64-67 – Moise spune: „Domnul te va împrăştia printre 
toate neamurile, de la o margine a pământului, până la cealaltă şi 
acolo vei sluji altor dumnezei... Domnul îţi va face inima fricoasă..." 
Sunt descrise prin cuvinte, foarte exact viaţa evreului conform 
acestor profeţii, şi ceea ce li s-a întâmplat în primul exil din 
Babilon (587 î.Hr.), şi în cel de-al doilea exil în întreaga lume, 
care a început în anul 70 d.Hr, şi a durat până la mijlocul sec. al 
XX-lea. Chinul sufletesc, spaima, nesiguranţa vieţii evreului în 
surghiun sunt redate mişcător prin cuvintele: „Nu vei avea un 
loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale; viaţa îţi va sta înainte 
nehotărâtă; nu vei fi sigur de viaţa ta şi vei fi de pomină, de batjocură 
şi de râs printre toate popoarele la care te va duce Domnul" (Deut. 
28:37). 

Iar în 2 Cron, 7:19-22, citim cuvintele profetice ale lui Solomon: 
„Dar, dacă vă veţi abate, dacă veţi părăsi legile şi poruncile Mele, pe 
care vi le-am dat, şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă 
închinaţi înaintea lor, vă voi smulge din ţara Mea, pe care v-am dat-o, 
voi lepăda de la Mine Casa aceasta, pe care am închinat-o Numelui 
Meu, şi o voi face de pomină şi de batjocură printre toate popoarele. 
Şi, cât de înaltă este Casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va 
rămâne încremenit şi va zice: <Pentru ce a făcut Domnul aşa ţării şi 
Casei acesteia?> Şi se va răspunde: <Pentru că au părăsit pe Domnul 
Dumnezeul părinţilor lor care i-a scos din ţara Egiptului, pentru că 
s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor şi le-au slujit; 
iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele.>” Este uimitor când 
te gândeşti că această profeţie s-a împlinit cu exactitate, de două 
ori. În Deut. 30:1-10 este un pasaj care conţine promisiunea 
Domnului, că, dacă se vor întoarce la El, atunci... „chiar dacă ai 
fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va 
strânge Dumnezeul tău... Domnul tău te va aduce în ţara pe care o 
stăpâneau părinţii tăi, şi o vei stăpâni” (Deut. 30:4-5). Deocamdată 
un lucru rămâne clar: nicio altă naţiune n-a fost obiectul unor 
profeţii, promisiuni şi avertismente atât de exacte. 

De asemenea, să nu uităm de cuvintele Domnului spuse lui 
Avraam ca o promisiune veşnică: „Ridică-ţi ochii şi din locul în care 
eşti priveşte spre miază noapte şi spre miază zi, spre răsărit şi spre 

apus, căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în 
veac”, şi este confirmată şi în Gen. 17:18, unde Dumnezeu spune 
„...şi anume îţi voi da toată ţara Cannanului în stăpânire veşnică”. Şi 
în Psalmul 105:8-11, Domnul spune: „El îşi aduce aminte totdeauna 
de legământul Lui... El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic 
pentru Israel”. 

Oricum Dumnezeu are dreptate, iar Cuvântul Lui durează în 
veci şi deci nu are importanţă punctul nostru de vedere asupra 
acestui subiect. Descoperirea Singurului Dumnezeu viu şi 
adevărat s-a făcut restului lumii prin poporul evreu. Ei ne-au dat 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Prin ei au venit în lume Cuvântul lui 
Dumnezeu, promisiunile Lui şi descoperirea planului Său etern. 
Dar, mai presus de orice, prin ei a venit Mântuitorul, Domnul 
Isus, Mesia, născut din casa împărătească a lui David. Promisiunea 
divină către Avraam n-a fost împlinită doar prin ridicarea şi 
credincioşia poporului evreu, ci, prin Harul lui Dumnezeu a 
fost împlinită, şi prin căderea lor (Rom. 11:2). Prin căderea lor, 
mântuirea lui Dumnezeu a ajuns până la capătul pământului. 
Hotărârea lui Dumnezeu va dăinui pe vecie. Dar cel puţin 87 
de ţări s-au întors în ţara promisă pentru veşnicie lui Avraam şi 
urmaşilor săi. Sunt sigur că această profeţie s-a împlinit parţial la 
întoarcerea din Babilon. Dar, ea a cunoscut o împlinire completă 
odată cu a doua întoarcere din exil, de-a lungul acestui sec. XX. 

Una dintre cele mai mari comunităţi de evrei s-a 
aflat în Uniunea Sovietică. Dumnezeu a zis: „Voi 
zice miazănoaptei: Dă încoace!”. Din România au 
emigrat şi s-au aşezat în ţara lui Israel peste 800.000 

de evrei, şi 10% din poporul Israel vorbesc şi limba română. 
Se împlinesc cuvintele prorocului Ieremia 31:7-9 – „căci aşa 
vorbeşte Domnul: <Strigaţi de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de 
veselie în fruntea neamurilor!... Domnul izbăveşte pe poporul Tău.>”. 
În spatele acestei migraţii era mâna lui Dumnezeu. De ex.: 
în cazul evreilor yemeniţi, care ducând o existenţă feudală în 
Yemen, majoritatea nu văzuseră niciodată o maşină, un avion, un 
telefon; şi cu toate acestea, în 1948 pe neaşteptate, aproximativ 
43.000 de evrei yemeniţi şi-au părăsit căminele şi felul lor de 
trai şi au pornit spre ţara lui Israel. Ceea ce este remarcabil 
este faptul că autorităţile yemenite au îngăduit comunităţii de 
evrei să emigreze pentru că au recunoscut mâna lui Dumnezeu 
şi au declarat: „Dumnezeu i-a surghiunit pe evrei din ţara lor, acum 
mânia Lui s-a potolit şi le dă din nou pământul. Cine suntem noi să 
ne împotrivim voinţei divine?”. Un proroc din mijlocul lor anunţase 
cu sute de ani în urmă, că, la sfârşitul vremurilor, înainte de 
venirea lui Mesia, vor fi transportaţi înapoi în ţara făgăduită, pe 
aripile unei păsări uriaşe de argint! Exact aşa s-a întâmplat cu 
lucrul acesta. Guvernul Britanic era o autoritate care stăpânea 
atunci peste Yemen şi nu erau de acord cu această migraţie, 
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dar Dumnezeu care îşi ducea planul la îndeplinire, a forţat 
autorităţile care au permis întregii comunităţi de evrei să fie dusă 
chiar pe calea aerului cu avioane „Dakota”, până în ţara lui Israel. 

Se împlinesc cuvintele lui Dumnezeu din Amos 9:14-15: 
„Voi aduce înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu 
Israel... Îi voi sădi în ţara lor şi nu vor mai fi smulşi din ţara 
lor pe care le-am dat-o!”. Profeţia lui Amos s-a împlinit 

cu exactitate în zilele noastre. Deşi ţara ajunsese ca o pustie 
stearpă, ca un deşert, din pricina nelegiuirilor poporului evreu. 
În Ezechiel, în cap. 36:8-12, a prorocit cu privire la toate acestea: 
„voi face să fiţi locuiţi ca şi mai înainte”, iar în v. 32-36, prorocul 
spune: „Toate aceste lucruri nu le fac din pricina noastră zice 
Domnul Dumnezeu, să ştiţi! Ruşinaţi-vă şi roşiţi de purtarea voastră, 
casa lui Israel. În ziua când vă voi curăţi de toate nelegiuirile voastre, 
voi face ca cetăţile voastre să fie locuite şi dărâmăturile vor fi zidite 
din nou!”. Şi prorocia lui Ţefania s-a împlinit în zilele noastre de 
acum (2:4-7). Un adevărat creştin nu trebuie să numească ţara 
făgăduită Palestina, pentru că aceasta nu este ţara filistenilor, ci 
a lui Israel. De ex: Îngerul care i-a apărut lui Iosif în Egipt, într-un 
vis i-a spus: „scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi du-te în Ţara 
lui Israel” (Mat. 2:20). În Ţefania este profeţit că palestinienii vor 
pleca, iar iudeii vor veni. 

În Isaia 46:9-11 Domnul spune: „Eu am vestit de la început ce 
are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu 
zic: „<Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la 
îndeplinire toată voia Mea. ... Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.>”. 
prorocul Ieremia spune: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face 
cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou... Aşa vorbeşte 
Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi 
stelele să lumineze noaptea, El al cărui Nume este Domnul oştirilor; 
Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul 
acesta Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!” 
(Ieremia 31:31-37). 

Atunci, de ce a permis Dumnezeu să vină peste ei toate aceste 
nenorociri, de care au avut parte în toată istoria vieţii lor? 
Motivul pentru care Dumnezeu a fost determinat să dea pe 
Israel pe mâna neamurilor a fost următorul: în 2 Împ. 17:6-23, 
iată ce se spune în v. 7-9 „Lucrul acesta s-a întâmplat, pentru că fiii 
lui Israel au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lor, pentru 
că s-au închinat la alţi dumnezei şi pentru că au urmat obiceiurile 
neamurilor pe care Dumnezeu le izgonise dinaintea lui Israel.” 
Intenţia lui Dumnezeu a fost ca El să fie împăratul Israelului. 
Israelul urma să fie un popor de oameni sfinţi, ca nici o altă 
naţiune de pe pământ. Dar ei n-au vrut să fie diferiţi, ci au vrut 

cu tot dinadinsul să se conformeze lumii, să fie la fel ca ea! Ei 
respingeau pe Dumnezeu. 1 Sam. 8:1-22: „au cerut să li se dea un 
împărat, aşa cum aveau celelalte popoare”, practic s-au lepădat de 
Dumnezeul părinţilor lor, Avraam, Isaac şi Iacov, şi astfel a urmat 
dezastru pentru ei. 

De ce toată lumea urăşte Israelul? Răspunsul este, 
pentru două motive: (1) Pentru că Israelul s-a 
născut în mod diferit, misterios, supranatural (din 
Avraam şi Sara, fiind depăşiţi de vârstă). S-a născut 

atunci când nu putea să mai nască, la 90 de ani. Deci, nu s-a 
născut ca celelalte popoare. Este un popor deosebit, pentru că 
a fost născut în urma făgăduinţei lui Dumnezeu. (2) Dumnezeu 
a promis acestui popor, că îi va da o împărăţie deosebită de a 
celorlalte naţiuni, şi diavolul ştiind acest lucru, înşeală şi minte 
că nu va fi aşa. Ca să fie o împărăţie, trebuie să fie un popor, şi 
diavolul ştie acest lucru şi minte că nu se va întâmpla aşa ceva. 

Să nu uităm că Scriptura ne vorbeşte în Apocalipsa de la cap. 
6 încolo despre Necazul cel Mare. În prima parte a Necazului 
cel Mare (3,5 ani), va fi o perioadă de acalmie (înşelăciunea 
diavolului). Pare a fi pace în aceşti trei ani şi jumătate, dar diavolul 
vrea să arate poporului Israel că nu vine Necazul cel mare 
(minte), şi poporul va crede că diavolul are dreptate. Apoi, se va 
încheia un pact de pace, dar, de aici încolo vin cele mai groaznice 
evenimente peste tot pământul. Scriptura vorbeşte şi se va 
împlini tot ce e scris în ea: Luca 21:25-28, 31-33, Marcu 13:24-32 
şi Matei 24:20-35. Despre această împărăţie este vorba, despre 
cea care ne vorbeşte Domnul Isus în Matei 26:29. 

Unii spun că Israelul a dispărut sau va dispărea, însă, aceştia se 
înşeală, pentru că Biserica va dispărea când Domnul Isus va veni 
pe norii cerului, iar Israelul va reînvia pentru împărăţie (Împărăţia 
de 1000 de ani). Aşa cum am spus mai înainte, Israelul s-a născut 
din nou ca naţiune şi stat în 1948, în „Marea Arabiei” (o mare de 
duşmani). Beniamin Netaniahu este un luptător, un om religios, 
şi el spune care este teritoriul normal al Israelului conform 
Scripturii. Dar, unii dintre evrei, ca Isaac Rabin, nu vor să audă 
de Mesia. El spunea când era în viaţă: „Ce Mesia? Noi vrem să fim 
împreună, să trăim împreună cu arabii, să ne dezvoltăm împreună, de 
aceea trebuie să le dăm şi lor teritoriu!” Acest lucru era împotriva 
gândului lui Dumnezeu. Doresc să deschid o paranteză şi vreau 
să pun o întrebare: Care este starea spirituală a evreilor se ce 
întorc în Israel? Rezultă clar din textele biblice, că evreii se întorc 
în ţara lor, fără să fi restabilit legătura cu Dumnezeu Tatăl, şi cu 
Fiul Său Isus Hristos. De ex.: În vedenia din Ezechiel 37, oasele se 
apropie unele de altele, carnea şi pielea cresc pe ele, mai înainte    >>

8  Calea Credinţei, nr. 420, iulie - august 2018



PE CALEA CR
ED

IN
ŢEI

ca Duhul vieţii să le însufleţească. Este exact ce se întâmplă 
acum în practică. Sionismul a fost o mişcare naţională şi nu una 
spirituală. Căci o bună parte dintre evrei întorşi în Israel, nu 
mai au credinţa strămoşilor lor. Se spune că la New York, unde 
există peste două milioane de evrei, 86% dintre aceştia nu mai 
frecventează Sinagoga. Această informaţie am primit-o personal 
în avionul „El Al” israelian în 1993, când călătoream spre TelAviv, 
de la o tânără evreică care era născută în SUA şi locuia la New 
York. Am întrebat-o de ce merge în Israel? Răspunsul ei a fost 
următorul: „n-am fost niciodată în Israel şi nu ştiu de ce, dar, ceva 
mă împinge să merg acolo şi apoi voi vedea ce a urma, dacă voi 
rămânea pentru totdeauna”. Eu cred că Dumnezeu, pentru a-şi 
atinge scopurile cu privire la Israel, va fi nevoit să-i supună unei 
ultime încercări şi decisive. Aşa vorbeşte prorocul Amos în cap. 
3:2-3: „Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, 
de aceea vă voi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Merg oare 
doi oameni împreună fără să fie învoiţi?”. 

Aş vrea să ne întoarcem deci la ce aşteaptă evreii, şi 
anume: Împărăţia lui Israel, dar trebuie mai întâi să 
clarificăm o problemă, şi anume, problema Bisericii. 
Care este timpul Bisericii şi care este timpul 

Împărăţiei lui Israel după Scriptură? Biserica aşteaptă plecarea, 
iar evreii aşteaptă să vină Împărăţia lui Israel. Împărăţia, pentru 
ei este destin. Iată ce spune Domnul Isus legat de acest lucru, în 
Matei 26:29: „...până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia 
Tatălui Meu” (Marcu 14:25, Luca 22:16-18, 29-30). Între evrei 
şi Biserică nu prea a fost înţelegere cam tot timpul. Profeţii de 
dinainte, precum Isaia, vorbeau de un Mesia care şi domneşte şi 
suferă: Isaia 53:3, 10-12; ne vorbeşte aici despre Cel dispreţuit, 
dar şi despre Cel care va domni (Împărăţie). Ex.: Isaia 61:1-4 
şi Luca 4:18, Domnul Isus nu vorbeşte numai de un „an de 
îndurare” şi de o zi de judecată (era împărat). Deci, există o 
primă venire a Domnului Isus (anul de îndurare) şi o a doua 
venire (o zi de judecată). Între aceste două veniri, evreii nu 
pricepeau despre ce este vorba (era vremea Bisericii)! Evreii 
aşteaptă pe Mesia, pentru a instaura din nou Împărăţia lui 
Israel (Fapte 1:6-7). Evreii vor să li se dea pământul promis de 
Dumnezeu lui Avraam. Dacă evreii n-au văzut în valea aceasta 
nimic, pentru că era timpul Bisericii, tot aşa, nici noi, nu vedem 
acum valea aceasta, care vorbeşte despre împărăţie. Biserica 
are un unghi mort în ceea ce priveşte Împărăţia: Apocalipsa 
7:9-17 – va fi Necazul cel Mare”, iar biserica nu prea înţelege 
acest lucru. Iată, ce vestesc prorocii Vechiului Testament despre 
venirea acestei Împărăţii: Ieremia 30:1-11 şi Ezechiel 34:23-24, 
27:24-28... Deşi, asupra Israelului planează o orbire judiciară din 
cauza neascultării şi necredinţei lui (Matei 12:13-15, Ioan 12:37-
41, Romani 11:25, 2 Corinteni 3:6-18), Dumnezeu va înlătura 

această orbire din inimile aleşilor şi îi va mântui (Romani 11, Isaia 
1:9, 10:20-22, 11:11-16, Ieremia 23:3-4). Pocăinţa şi rugăciunile 
lor vor determina întoarcerea pe pământ a lui Hristos, care îi 
va izbăvi de duşmani (Deut. 30:1-3, Ioel 2:12-18, Osea 5:14, 6:3, 
Zaharia 13:8-9, 14:3). A doua Sa venire pe pământ este în fapt 
evenimentul revenirii Lui, similar primei veniri de acum 2000 
de ani. Va coborî pe Muntele Măslinilor (Apocalipsa 19:11-19, 
Zaharia 14:4) şi această venire pe pământ va fi făcută în mod 
deschis şi spectaculos (Apocalipsa 1:7) şi va fi însoţită de semne 
vizibile (Matei 24:29-30, Luca 21:25-27). El va veni în văzul 
tuturor (Matei 24:27, Zaharia 12:10, Apocalipsa 1:7). 

Această Împărăţie mesianică de o mie de ani, în forma ei reală, 
va avea parte de promisiuni divine care se vor împlini întocmai, 
aproape toate aceste promisiuni au fost făcute poporului Israel 
(Romani 9:4 şi Numeri 23:19-21), promisiuni între care se includ: 
o ţară (Genesa 15:18, 17:8), readucerea lor în această ţară 
(Deuteronom 30:3-5), conducerea lor de către Casa lui David 
(2 Samuel 7:16, Luca 1:31-33) şi că nu vor mai fi risipiţi niciodată 
(2 Samuel 7:10). Domnul Isus va fi conducătorul suveran al 
Împărăţiei (Apocalipsa 19:15-16, Isaia 9:6-7). Autoritatea Sa va 
fi peste întreaga lume (Psalmul 72:8-11, Matei 11:27). Sediul 
guvernării se va afla la Ierusalim (Isaia 24:23, Zaharia 14:16-17).

În această administraţie, se pare că vor intra David ca voievod 
al lui Israel (Ezechiel 34:23-24, 37:24-25, Ieremia 30:9), cei 
doisprezece apostoli ca judecători ai seminţiilor lui Israel (Matei 
19:28). Acolo vor avea parte şi de binecuvântări fizice. Toţi vor fi 
sănătoşi şi vor avea o viaţă lungă (Isaia 25:5-6, 33, 24, 65:20-22). 

Închei acest articol cu dorinţa ca Dumnezeu să binecuvânteze cu 
trezire spirituală poporul Israel. Sunt convins că ceea ce a promis 
va duce la îndeplinire, bazat pe ce spune El în Numeri 23:19-21, 
şi anume: „Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Ce a spus, oare nu 
va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? El a binecuvântat şi aşa va 
rămâne! El nu vede nicio fărădelege în Iacov, nu vede nicio răutate în 
Israel. Domnul, Dumnezeul lui, este cu el, El este Împăratul lui, veselia 
lui.” Amin. 
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TREI 
PROVOCĂRI 
PENTRU 
BISERICA 
LOCALĂ

partea a II-a

 Fares MARZONE

II. PROVOCAREA LA O 
ÎNVĂŢĂTURĂ BIBLICĂ 
PROFUNDĂ

Aş dori să adaug câteva gânduri, deşi am 
menţionat deja despre acest lucru în 
pasajul anterior. Dacă dorim să vedem 
cum o Biserică locală creşte din punct 

de vedere spiritual, numeric şi organizatoric, este 
fundamental să se transmită o învăţătură clară. Cum 
reacţionăm, în faţa problemelor de azi, de exemplu 
probleme spirituale, etice, etc?. Domnul Isus cunoştea 
Scriptura, credea în ea, o învăţa cu autoritate şi o 
aplica în viaţa de zi cu zi.

Biserica apostolică a avut o importanţă deosebită 
în această lucrare (Fapte 2:42, 9:31: 11:22-23, etc. 
– verbul „a păstra” implică o continuare). Două 
cuvinte teologice apar în mintea noastră: kerygma 
şi didache – propovăduirea Evangheliei şi a învăţa. 
Găsim această practică în lucrarea lui Pavel. Oriunde 
a mers, el a predicat, a plantat o Biserică, apoi imediat 
i-a învăţat pe noii convertiţi şi a petrecut timp cu 
viitorii conducători într-un mod înţelept.

Învăţaţi-i pe alţii astăzi. Biblia afirmă că datoria celor 
care au primit darul învăţăturii şi a profesorilor/
pastorilor este de a învăţa Biserica. Nu oricine poate 
să facă această lucrare. De asemenea, ar trebui să 
scoatem în evidenţă cât de important este să urmăm 
un program de învăţare. Unul dintre actorii creşterii 
dimensionale este învăţătura consecutivă, sistematică 
şi variată. Conducătorii ar trebui să-şi pregătească 
un program de învăţătură, având o carte de studiu a 
Bibliei, studii exegetice ale câtorva cărţi cu expoziţie 
biblică, studiu pe subiecte etice şi practice, studii ale 
tuturor subiectelor doctrinare/teologice din Biblie. 
Acolo unde conducătorii nu îşi pot îndeplini o parte 
din această responsabilitate, ar trebui să-i roage pe 
alţi fraţi să vină şi să-i ajute. Scopul acestei învăţături 
este de a echipa pe oricine (Efeseni 4:11-12).

Acolo unde se găseşte verbul „katartizo” 
înseamnă „a face ordine, a-i motiva pe 
alţii să se pregătească pentru lucrare, a fi 
complet, a pregăti lucrarea”, pentru ca toţi 

să poată lucra. Watchman Nee a spus bine: „cei care 
au cinci daruri spirituale se vor înălţa în mod natural; noi 
trebuie să-i încurajăm pe cei care au doar un dar pentru 
a se apuca de lucru”.    >>
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Alt scop este acela de a echipa viitori lideri, aşa 
cum a făcut Pavel. Echiparea poate profita şi de 
ajutorul de afară. De exemplu de la şcolile biblice 
sau seminariile teologice. De fapt, ţelul lor este de 

a coopera cu Bisericile locale pentru echiparea „bărbaţilor 
credincioşi”, pentru a transmite lucrurile pe care Timotei 
le-a auzit de la Apostolul Pavel. De ce nu trimiteţi cei mai 
buni oameni din Biserică la o instituţie biblică pentru a avea 
posibilitatea de a creşte în cunoaşterea Bibliei?

Învăţătura biblică este fundamentală aşa cum se afirmă 
în Fapte 2:42, multe alte incidente ne învaţă acest lucru 
(menţionăm lucrarea lui Pavel în Efes). Orice lucrare din 
Biserică depinde de: sfinţirea credincioşilor, evanghelizare, 
predicare, disciplină, etc. Acele Biserici care nu acordă 
importanţă învăţăturii constante, sistematice, echilibrate 
şi comunicative, nu vor ajunge prea departe. Acest gen de 
învăţătură va avea valori catehetice, didactice, apologetice 
(începând cu noii convertiţi şi continuând cu ceilalţi) şi va 
avea o valoare inestimabilă.

III. PROVOCAREA TINERETULUI

Dacă este adevărat (iar eu personal spun că 
DA), ceea ce a spus Francis Schaeffer, că „ceea 
ce construim noi se va înfăptui peste 30 de ani”, 
atunci ar trebui să acordăm atenţie acestui 

subiect. Jesuits obişnuia să spună: „Daţi-ne tineretul şi voi luaţi 
orice altceva”. Haideţi să ne gândim un moment care sunt 
amprentele societăţii contemporane unde trăiesc cei tineri.

De la căderea zidului Berlinului, noi trăim într-o eră post 
modernistă. Ravi Zacharias spunea: „Postmodernismul a venit 
pe scenă pentru a ne spune că nu există adevăr absolut, un 
punct de referinţă şi nici siguranţă. Nu adevăr, nu cunoaştere, 
nu siguranţă. Putem înţelege ce prăpastie mare trebuie să 
traverseze Evanghelia, deoarece ea declară adevărul, oferă singura 
cunoaştere care merită să fie auzită şi dă o siguranţă nădejdii în 
Isus Hristos”.

Din punct de vedere spiritual, curentele false provoacă 
tineretul de azi alături de sincretism, care este unirea tuturor 
religiilor. Din punctul meu de vedere, de la turnul Babel până 
astăzi au fost cel puţin 14 curente ale sincretismului. Puterea 
tehnologiei este ceea ce Ravi Zacharias a numit „dominaţia 
vizualului”. William Blake a vorbit despre a vedea cu ochii şi 
nu prin ochi: „suntem destinaţi să vedem prin ochi, cu conştiinţă. 
Şi este adevărat că persoanele în vârstă de 40 de ani sau mai 
mult se exprimă prin cuvinte, dar pentru cei tineri exprimarea 
de face vizual, prin simboluri. Dar aceasta nu înseamnă că se 
gândesc serios la subiectele importante”.

Aşadar, în aceste rânduri care sunt pentru noi 
provocările referitoare la tineret?

În primul rând: ar trebui să ajungem cu 
Evanghelia la generaţia următoare. Cred că John 

Allan a avut dreptate, când a scris că evanghelizarea cea 

mai eficientă este aceea care „dă prioritate relaţiilor”. În 
întreaga lume, majoritatea tinerilor vin la credinţă datorită 
prietenilor creştini. De aceea avem nevoie de o evanghelizare 
care evită dogmatica, vorbirea pompoasă. Generaţia X are 
o mare antipatie faţă de dogmatism. Walter Bruegemann a 
spus „Vorbitorii creştini ar trebui să transforme imaginaţia 
postmodernistă”. Aceasta înseamnă că, decât să oferim 
adevărul într-o formă dogmatică, ar trebui să oferim multe 
piese mici pe care oamenii le pot aranja în configuraţii noi.

De asemenea, avem nevoie de evanghelizarea care duce la un 
stil diferit de viaţă. În acest aspect trebuie să fim radicali. Aşa 
cum J. Allan a spus că aceasta a fost puterea mişcării Frăţeşti 
în 1830 şi 1840, o perioadă remarcabilă în care Muller 
deschidea orfelinate şi Anthony Noris Groves renunţa la 
venitul său în favoarea săracilor.

Avem nevoie de evanghelizarea care ridică poduri, pentru a 
intra în contact cu oamenii ca ei să vadă pentru o perioadă, 
exact despre ceea ce vorbim. Deci poate că la început nu 
este nevoie de prea multă predică. Un exemplu bun: să faci 
sport.

Avem nevoie de evanghelizarea care produce ucenicie. Nu 
vom ajunge departe, dacă noi prezentăm o evanghelie care 
oferă o milă ieftină şi numai trandafiri. Haideţi să predicăm 
mesajul crucii, care înseamnă renunţare, suferinţă, sacrificiu şi 
chiar moarte. Să-i cerem generaţiei tinere să se angajeze în 
mod radical în a asculta de Domnul Isus.

În al doilea rând: o dată ce au devenit creştini, ar trebui să 
avem grijă de ei: să-i învăţăm, să-i sfătuim, să-i încurajăm.

În al treilea rând: să-i implicăm şi pe ei. Cât de bătrăni 
erau ucenicii când Domnul i-a chemat? Dar ce spuneţi despre 
Pavel (poate că el este un exemplu interesant, pentru că el s-a 
echipat singur, timp de câţiva ani, înainte de a începe lucrarea 
sa). Timotei: Tit? Cât de bătrâni erau Darby şi Muller, când au 
început lucrarea lor? Să nu mai vorbesc de cei cinci care au 
plecat ca misionari în triburile Auca şi au murit în data de 8 
ianuarie 1956. Cât de bătrân erai tu când ai început... stiu cât 
de bătrân eram şi eu şi câte greşeli am făcut... Totuşi a fost 
cineva care m-a încurajat, s-a apropiat de mine şi m-a echipat.

În al patrulea rând: trebuie să-i înţelegem. Poate că stilul 
lor de muzică nu seamănă cu al nostru, poate că nu se roagă 
la fel ca noi. Poate că sunt idealişti, cu siguranţă fac multe 
greşeli şi poate că sunt prea superficiali în atitudinea lor, 
iar uneori chiar şi în comportament. Să nu aruncăm copilul 
împreună cu apa! Există ceva bun în ei... şi haideţi să fim 
smeriţi şi să învăţăm ceva de la ei. Ei urăsc tradiţia, chiar dacă 
nu au o bază biblică reală şi urăsc un stil nou real de viaţă. 

Ar trebui să vadă că Bisericile noastre sunt angajate mai 
mult în acţiunile sociale din zona noastră. Le place să lucreze 
împreună în echipă. Aceasta este sinergie, este biblic. Este 
suficient să menţionăm exemplul lui Pavel (aproape 40 de 
persoane au lucrat cu el).
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*Articol preluat din 
revista „Calea Credinţei”, 
nr. 327 din 2003. Mesajul 
a fost prezentat în cadrul 
Conferinţei Mondiale 
a Adunărilor Frăţeşti 
(IBCM), Şelimbăr - Sibiu, 
din anul 2003.

Fratele Fares Marzone 
este Preşedintele 
Comitetului de 
Organizare al IBCM.

...voi 

zidi 

Biserica 

Mea.

(Mat. 16:18)

În al cincilea rând: trebuie să-i iubim şi, dacă personal nu putem să lucrăm 
printre ei, să chemăm pe altcineva care poate să facă acest lucru, cineva care ne 
poate ajuta, care îi cunoaşte, care şi-a dedicat viaţa sa tinerilor. Ce facem când apar 
problemele? Ar trebui să avem dorinţa de a găsi soluţii profunde, încă o dată pe 
deplin înrădăcinaţi în Scriptură. 

CONCLUZIE

Sunt conştient de faptul că am menţionat doar o mică parte din oceanul vast 
şi că nu am cuprins totul. De exemplu, nu am spus nimic despre provocările 
lucrării sociale, dar intenţia mea a fost de a ridica câteva întrebări. În afară de 
aceasta, dorinţa mea a fost de a stimula gândirea noastră. 

Acesta este motivul pentru care în unele cazuri am provocat, iar în altele, doar am 
observat care ar trebui să fie punctele noastre forte, dar mă tem să spun că, de fapt, 
sunt punctele noastre slabe. Prea mult timp am fost anticonducere, antieducaţie şi 
uneori antitineret, pentru că uneori ei rup tradiţiile. 

Doresc să închei revenind la ordinea prezentării mesajului meu introductiv şi anume: 

• Dacă nu vom înţelege cât de importanţi sunt tinerii şi generaţiile viitoare, 
nu vom reuşi să mergem înainte din păcate, îi vom pierde pe mulţi dintre ei. 
Aşa cum Terry Winter a scris în mişcarea noastră Frăţească: „Am neglijat 
dezvoltarea conducerii tinerilor într-o asemenea măsură (majoritatea ţărilor 
vestice dacă nu chiar toate) încât toţi tinerii cei mai buni şi mai deştepţi s-au 
mutat la alte denominaţiuni sau lucrări creştine unde au ajuns la nivelele pe care 
noi nu le puteam oferi sau nu le permiteam să le găsească. Trebuie să eliminăm 
acest curent, până nu este prea târziu.

• Este nevoie să înţelegem faptul că Biblia trebuie învăţată de bărbaţi consacraţi şi 
înzestraţi care o trăiesc, o cunosc şi o expun cu putere. Aceasta este învăţătura 
profundă. Unde este Pavel, Zwingli şi Martin Lloyd Jones de astăzi, care 
săptămână după săptămână în mod simplu dar profund, sistematic, consecutiv, 
dau învăţătură  din Cuvântul lui Dumnezeu?

• Avem nevoie disperată de lideri biblici şi de conducere biblică în Bisericile 
noastre şi în lucrările creştine. Unde sunt Iosif, Moise, Iosua, Daniel, Neemia, 
Petru, Pavel în Bisericile noaste? Sunt convins, aşa cum crede Dr. Terry Winter, 
că mişcarea Frăţească a crescut în secolul al XIX-lea datorită conducerii 
puternice şi a ajuns în declin... cel puţin în unele zone din Vest, în ultimul secol, 
din cauza lipsei conducerii.

Aceasta este partea noastră. Şi pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să 
facem tot posibilul  pentru că El merită ceea ce avem noi mai bun. Domnul adăuga 
zilnic...

Î
n final, dacă nu înţelegem că, în pofida eforturilor noastre omeneşti, El este 
Cel care lucrează în şi prin noi zilnic şi Îşi duce la îndeplinire scopul Său în 
Biserică, nu vom face nici un pas înainte. În schimb, dorim să fim slujitori buni şi 
credincioşi. Cu cât vom învăţa să credem şi să depindem mai mult de El, cu atât 

vom fi mai eficienţi pentru El.

Dacă luăm în considerare viaţa oamenilor extraordinari pe care Dumnezeu i-a 
folosit în secolele trecute, cu siguranţă ajungem la următoarea concluzie: aceşti 
oameni au lucrat cât au putut de responsabil şi serios. Totuşi, ceea ce Dumnezeu 
a înfăptuit prin intermediul acestor oameni, a fost dincolo de puterea lor. Aceasta 
înseamnă că Dumnezeu este Suveran (El adaugă zilnic) şi totuşi suntem pe deplin 
responsabili. De aceea, haideţi să luăm în serios provocările pentru conducători, 
pentru tinerii noştri şi de a da învăţătură biblică profundă. 
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Mişcarea Frăţească în Europa
începuturi şi răspândire 

Mişcarea Frăţească (Brethren Movement) este 
echivalentul mondial al Bisericii Creştine după 
Evanghelie din România, ce îşi are originile în 
Europa începutului de secol XIX, după care s-a 

răspândit în lume, pentru ca, la momentul actual (2018), să 
cuprindă 128 de ţări de pe toate continentele.

După declinul într-un formalism religios a catolicismului şi 
protestantismului apusean, era necesară o reîntoarcere la 
simplitatea pe care o dă Sfânta Scriptură, astfel formându-se 
primele grupuri de Fraţi (Brethren). Acestea au început în 
Elveţia şi Marea Britanie. 

Începuturile în Elveţia (1810-
1880)

Assemblées Evangéliques de Suisse Romande 
(Adunările Evanghelice din Elveţia Romandă) 
sunt „cele mai vechi Adunări Frăţeşti care există 
în lume”, având începuturile plasate undeva în 

intervalul anilor 1810-1812, printr-un grup de studenţi ce 
au fondat societatea „Prietenii” şi care făceau parte din 
grupurile moraviene. Această societate a avut o durată scurtă, 
de doar trei ani, din pricina opoziţiei pastorilor reformaţi din 
Biserica majoritară. Prima adunare propriu-zisă s-a format 
în Geneva, la 21 septembrie 1817, în partea francofonă a 
Elveţiei, unde un grup de zece persoane s-au adunat în casa 
unui englez, stabilit acolo, pe nume Henri Drummond. Noua 
comunitate a purtat mai multe denumiri, precum L’Ancienne 
Dissidence (Vechea dizidenţă), sau Eglise évangélique 
indépendante (Adunarea evanghelică independentă) ori 
Eglise selon la parole de Dieu (Adunarea după Cuvântul lui 
Dumnezeu). Pionierii Adunărilor Frăţeşti din Elveţia erau 
studenţi la teologie, ce au cunoscut şi opoziţia din partea 
Bisericii oficiale. Din 1818, întâlnirile au avut loc la Bourg 
de Four, apoi, mai târziu, la capela Pélisserie. Perioada care 

a urmat a fost caracterizată de o dezvoltare teologică, prin 
înfiinţarea unei facultăţi de teologie evanghelică la Geneva, 
dar şi umanitară, prin fondarea Comitetului Internaţional al 
Crucii Roşii.  

Imediat după Geneva, influenţa reformatoare s-a extins 
şi în cantonul Vaud, dar cu un ritm de dezvoltare mai lent. 
Începând cu 1815 o domnişoară de origine engleză, Mary Ann 
Greaves (1779-1846), şi-a pus casa la dispoziţie pentru astfel 
de întâlniri, până a fost expulzată din Lausanne. Opoziţia s-a 
manifestat cu duritate, dar excluderea, în 1824, a pastorului 
din Vevey, Charles Rochat, a dus la formarea unei noi 
comunităţi de credincioşi, separată de stat. Astfel a început să 
se extindă noua mişcare în Elveţia, pentru ca în 1828, potrivit 
unor date, să existe cincisprezece adunări independente 
(assemblées dissidentes). 

După un timp, englezul John Nelson Darby, despre care vom 
vedea mai jos, a vizitat Geneva în toamna anului 1837. Fiind 
un om cu influenţă, iniţial a fost bine primit în adunări, dar 
apoi conducătorii acestora au descoperit diferenţe teologice 
majore şi i s-au opus vehement. În prima fază, el s-a alăturat 
adunării din Bourg de Four. Dar, după vizita scurtă din 1837, a 
decis să se stabilească în Elveţia, unde şi-a format o adunare 
în Lausanne (1840). În perioada şederii sale în Elveţia (1839-
1845) şi-a dezvoltat şi sistemul doctrinar, care-l va face foarte 
popular. Influenţa lui Darby, din nefericire, a fost una nefastă, 
pentru că a dus la două schisme între fraţi şi între adunări, 
una la Geneva (1842) şi una la Lausanne (1845). În timp de 
unii i-au urmat învăţăturile, alţii l-au respins şi combătut. Din 
rândurile celor din urmă au făcut parte atât reprezentaţi din 
biserica oficială, precum profesorul J.J. Herzog de la Colegiul 
Teologic din Lausanne, ccât şi din Adunările Frăţeşti, precum 
Auguste Rochat (1789-1847) şi François Olivier. Din 1858 
grupurile darbyste au format comunităţi separate de celelalte 
Adunări Frăţeşti. Apoi, Darby a trecut şi în Elveţia germană, în 
1850, unde a găsit comunităţi de credincioşi la Basle, Berna, 
Saint-Gall şi Zurich.     >>

 Bogdan Emanuel RĂDUŢ
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Ca urmare a evoluţiilor istorice ulterioare s-au 
format trei tipuri de adunări în Elveţia: adunările 
dizidente iniţiale, adunările influenţate de darbysm, 
dar rămase deschise, şi adunările exclusiviste 

(darbyste). Primele două tipuri erau asemănătoare, astfel 
că, treptat, s-au apropiat şi au format, undeva în anul 1880, 
Adunările Fraţilor Largi sau Deschişi din Elveţia. 

Începuturile în Marea 
Britanie (1826-1848)

Deşi am văzut cum s-au format Adunările Frăţeşti 
din Elveţia, cei mai mulţi consideră că Mişcarea 
Frăţească îşi are începuturile în Marea Britanie, 
mai exact în Irlanda şi Anglia. Acolo, câţiva tineri 

doreau ceva mai mult decât religiozitatea sterilă din Biserica 
oficială, cea anglicană sau chiar catolică. 

Mişcarea Frăţească din Marea Britanie s-a format plecând de 
la cinci grupuri distincte şi independente, apărute în intervalul 
1826-1832. Primele trei le regăsim în Dublin, în vremea în 
care Irlanda făcea parte integrală din Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei (1801-1927). Primul grup s-a format în 
anul 1826, prin Edward Cronin (1801-1882), medic dentist 
romano-catolic din Irlanda de Sud, şi Edward Wilson, diaconul 
unei biserici şi secretarul Societăţii Biblice Britanice. La 
început, aceştia ţineau întâlniri duminicale în casa particulară 
a lui Wilson, aflată în Sackville Street, apoi mutându-se în casa 
lui Cronin, situată în Lower Pembroke Street. 

Un an mai târziu, în 1827, s-a format un nou grup în Dublin, 
cel al lui Anthony Norris Groves (1795-1853), medic dentist 
din Exeter, şi John Gifford Bellett (1795-1864), de profesie 
avocat. Întâlnirile aveau loc în casa lui Bellett. Anthony Groves 
este socotit „fondatorul Adunărilor Frăţeşti”. În 1828 grupul 
lui Cronin şi cel al lui Groves s-au unit, formând o singură 
comunitate, iar apoi, în 1829, Groves a plecat în misiune, 
devenind astfel „primul misionar al Fraţilor” şi fiind numit 
„tatăl misiunii prin credinţă”, influenţând fondatorii unor 
societăţi misionare precum China Inland sau Misiunea North 
Africa. Tot în Dublin s-a format şi al treilea grup, în 1830, prin 
implicarea lui John Vesey Parnell (1805-1883), cunoscut sub 
numele de Lord Congleton. Întâlnirile aveau loc în strada 
Aungier, fiind considerată „cea dintâi sală de adunare publică 
a ‹fraţilor›”. 

Celelalte două grupuri fondatoare ale Mişcării au apărut în 
oraşele Bristol şi Plymouth. Astfel, în 1832, George Müller 
(1805-1898) şi Henry Craik (1805-1866) formează un grup 
în Bristol. Primul era din Prusia şi l-a întâlnit pe Craik la 
Teignmouth, în Anglia. Prin căsătoria lui Müller cu sora lui 
Craik, cei doi au devenit cumnaţi, înfiinţând la Bristol două 
biserici locale, numite apoi Ghedeon şi Betesda. 

Cea din urmă a devenit foarte populară, fiind frecventată de 
mulţi oameni. Müller este socotit „cel mai de seamă fondator 
al ‹Mişcării Fraţilor›”, fiind recunoscut şi pentru orfelinatele 

sale, care au adăpostit şi au întreţinut, dacă privim doar în 
timpul vieţii sale, peste zece mii de copii. În timp, cele două 
grupuri – Cronin-Groves şi Müller-Craik – au început să 
colaboreze. În paralelel cu aceştia, Benjamin Wills Newton 
(1807-1899) şi John Nelson Darby (1800-1882) formează 
un grup la Plymouth, în 1831/1832, întâlnindu-se în capela 
Providence. Darby este socotit organizatorul Mişcării Frăţeşti, 
şi „cel mai de seamă exponent al ei”. 

De departe Darby a fost un autor prolific, traducând din 
engleză, franceză şi germană şi scriind volume masive şi mii 
de pagini de studii biblice. În schimb a fost şi o persoană 
autoritară, ale cărei poziţii şi vederi nu trebuiau puse la 
îndoială. Pe parcurs, în pofida recunoscutei sale influenţe, 
autoritarismul lui a avut efecte negative, producând mai multe 
schisme în evoluţia Mişcării Frăţeşti, după cum am văzut deja 
cazul Elveţiei.

Aceste mici adunări au fost formate în principal din tineri, 
intelectuali şi cu pregătire academică, dornici de cunoaştere şi 
caracterizaţi de un curaj şi entuziasm specific vârstei.  

Grupurile au început să crească numeric, să se dezvolte şi, 
în timp, să formeze Mişcarea Frăţească. Bineînţeles că, pe 
parcurs, au fost înfiinţate şi alte adunări locale. Creşterea şi 
dezvoltarea pozitivă a Mişcării a fost afectată, la douăzeci de 
ani de la apariţia ei, de o schismă internă. Neînţelegerea a 
plecat din Plymouth, dintre Newton şi Darby, problema fiind 
una doctrinară. Amândoi implicaţii în conflict dezvoltă sisteme 
diferite de interpretare a profeţiilor biblice, fapt ce a dus la 
ruperea comunităţii din Plymouth, în octombrie 1845. De 
aici, situaţia a escaladat şi s-a extins asupra întregii Mişcări 
Frăţeşti, Darby având, apoi, diferende şi cu Müller, Craik şi 
Groves. În urma acestora, Mişcarea Frăţească s-a divizat 
iremediabil. 

Astfel că, începând cu 1848 vor exista două ramuri ale 
Mişcării Frăţeşti: adunările deschise, numite şi largi (Open 
Brethren sau Brethren Assemblies) şi adunările exclusiviste, 
numite şi închise sau darbyste (Exclusivist Brethren sau 
Plymouth Brethren). Din rândul celor dintâi fac parte şi 
Adunările Creştine după Evanghelie din România. 

Răspândirea în Europa (1817-
2015)

Am văzut cum Adunările Frăţeşti în Europa au 
început, autonom şi independent, în Elveţia şi 
Marea Britanie. Dar acestea, în timp, s-au cunoscut 
şi au conlucrat formând Mişcarea Frăţească, ce 

se regăseşte astăzi în 30 de ţări europene (conform unor 
statistici din perioada 2007-2015): 

(vezi tabelul alăturat)
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Ţara Anul înfiinţării Număr adunări Număr membri botezaţi
Albania 1991 14 405
Austria c. 1900 50 4.000
Belgia (Flandra şi Valonia) 1971/c.1855 30/20 c. 2.500/500
Bosnia & Herţegovina 1991 (2008) 2 18
Bulgaria 1900 ? c. 1.000
Croaţia 1905 2 32
Cehia 1909 25 1.200
Danemarca 1890 5 300
Elveţia 1817/1824 48 4.600
Franţa 1850 100 5.000
Germania 1853 459 40.000
Insulele Feroe 1865 35 7.000
Islanda 1911 1 21
Irlanda 1827 17 814
Italia 1833 270 20.000
Macedonia 1996 1 23
Marea Britanie 1830 1.100 c. 50.000
Moldova 1992 12 224
Muntenegru 1992 1 35
Olanda 1850 85 7.000
Polonia 1909 40 1.600
Portugalia 1870 100 1.400
România 1899 726 42.495
Rusia 1830 ? ?
Serbia 1900 11 400
Slovacia 1900 21 650
Slovenia 1950 2 36
Spania 1863 179 8.847
Ucraina 2000 10 ?
Ungaria 1900 20 800

Cronologic, primele Adunări Frăţeşti s-au format în Elveţia, Irlanda şi Marea Britanie, iar statistic, cei mai mulţi 
credincioşi şi cele mai multe adunări se află în Marea Britanie, Germania (cu cele trei ramuri ale ei) şi Italia. 

Adunările din Marea Britanie şi Elveţia sunt cele din care au sosit primii misionari în România: Edmund Hamer 
Broadbent, Francis Berney, Charles Aubert, Johann Bührer, Paul Perret ş.a. Prin aceştia, şi nu doar ei, Bisericile 

Creştine după Evanghelie din România, înfiinţate începând cu 1899, sunt legate de istoria Mişcării Frăţeşti din Europa, fiind 
parte componentă a acesteia. 
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MASA DOMNULUI

Creştinii după Evanghelie au două acte de cult 
recunoscute în Statutul propriu: Botezul şi 
Masa Domnului.

Masa Domnului a suferit numeroase interpretări 
de-a lungul istoriei Bisericii. În perioada Bisericii primare şi 
mult după perioada părinţilor Bisericii, Masa Domnului era 
considerată un simbol al morţii Domnului Isus. Elementele 
folosite la Masa Domnului sunt pâinea şi vinul. Şi în privinţa 
elementelor folosite au existat diferite păreri: unii spuneau 
ca pâinea să fie azimă, iar vinul să fie must nefermentat. 
Cum Masa Domnului a fost instituită de Domnul Isus 
seara, fiind numită şi Cina Domnului, de ce să nu se ia 
seara? 

Conform Scripturii, creştinii după Evanghelie participă 
la Masa Domnului în fiecare duminică dimineaţa, această 
participare constituind un act de închinare faţă de Domnul 
şi Mântuitorul lor, Isus Hristos, o părtăşie cu Domnul lor 
şi o părtăşie unii cu alţii, într-o stare de sfinţenie cerută de 
acest eveniment.

Comemorare

Masa Domnului este privită, în primul rând, 
ca o comemorare, ca o amintire a unui 
eveniment unic - moartea Domnului Isus - de 
către creştinii după Evanghelie.

În cadrul acestei închinări, pâinea folosită rămâne pâine, şi 
simbolizează trupul frânt al Domnului Isus, iar vinul rămâne 
vin şi simbolizează sângele Domnului Isus, vărsat pe crucea 
Golgotei pentru păcatele noastre. 

În momentul instituirii Cinei, la sărbătoarea ultimului 
Paşte, Domnul Isus era în faţa ucenicilor, urmând să fie 
răstignit peste câteva ore. Luând o pâine, a frânt-o şi le-a 
dat-o ucenicilor spunând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este 
trupul Meu” (Mat. 26:26). Domnul Isus era în faţa lor, în 
trupul pământesc pe care Tatăl i-l pregătise pentru a intra 
în lumea noastră. Cum putea să se transforme pâinea 
aceea în trupul Domnului, când trupul Său nu fusese încă 
răstignit?

Domnul Isus spune „acesta este trupul Meu” şi nu „aceasta 
este trupul Meu”. 

Apoi ambele elemente la care se referă Domnul Isus 
erau însoţite de expresiile „care se frânge pentru voi” şi 
„care se varsă pentru voi”, la prezent. Noi astăzi folosim 
expresiile la timpul trecut, „care s-a frânt pentru 
noi” şi „care s-a vărsat pentru noi” pentru că jertfa 

Domnului Isus a fost odată pentru totdeauna (Evrei 7:27). 

Elementele folosite la sărbătoarea Paştelui, au fost 
încărcate cu o nouă semnificaţie, „acesta este trupul Meu” 
şi „acesta este sângele Meu,” fiind încărcate cu semnificaţii 
simbolice. Găsim în Sfânta Scriptură referiri la Domnul Isus 
ca: „Eu sunt Uşa”, „Eu sunt viţa”, „Stanca era Hristos” şi 
multe altele, ceea ce nu a însemnat că Isus era chiar acele 
lucruri, ci doar simboluri din planul de mântuire. 

Există unele confuzii şi în rândul creştinilor după 
Evanghelie, datorate moştenirii cultural-religioase a 
poporului din care provenim. Unii consideră că pâinea şi 
vinul devin elemente sfinţite şi nu trebuie să fim indiferenţi 
cu ce se întâmplă cu ce rămâne de la cină. Însă, pâinea 
rămâne pâine obişnuită şi vinul rămâne vin obişnuit. 

Participând în felul acesta la Masa Domnului, ne arătăm 
recunoştinţa noastră pentru lucrarea de Mântuire a 
Domnului Isus, ne arătăm mulţumirea faţă de harul Său, 
fiind conştienţi de prezenţa Domnului în mijlocul nostru şi 
cu ocazia participării la Masa Sa. 

Un recunoscut teolog spunea: „Elementele Cinei Domnului 
simbolizează, în mod efectiv, trupul şi sângele Domnului, iar 
a mânca şi a bea din aceste elemente arată comunicarea 
personală, prin credinţă, cu Isus Hristos”. Cuvintele „a 
mânca şi a bea”, atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul 
Testament, înseamnă „a crede”.

Transsubstanţierea

Având în vedere că Masa Domnului era însoţită, 
la începutul creştinismului, de mese de dragoste, 
după care urma actul Cinei, apostolul Pavel se 
vede nevoit sa intervină şi să facă deosebire 

între cina adusă de fiecare de acasă şi între Cina Domnului. 
Darurile aduse la masa de dragoste vor primi numele de 
oblaţiuni sau jertfe, sacrificii şi erau binecuvântate de 
preot prin rugăciunea de mulţumire. 

 Unii părinţi ai Bisericii urmează aceeaşi linie paulină şi îşi 
declară credinţa în simbolismul sau spiritualitatea Mesei 
Domnului (Grigore de Nazianz, Vasile cel Mare, Origen), 
alţii împărtăşesc credinţa că trupul şi sângele Mantuitorului 
sunt într-un anumit fel, combinate cu elementele Cinei 
(Cyril, Crisostom, Grigore de Nisa).

Augustin nu credea în schimbarea de substanţă a 
elementelor Cinei, subliniind aspectul comemorativ, ideile 
lui  influenţând mult timp creştinismul. În timpul Evului 
Mediu, prin anul 818, un anume Radbertus încearcă să    >>
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reintroducă doctrina transsubstanţierii, 
dar apar multe împotriviri. În secolul 
XI apar din nou controverse cu 
privire la acest subiect, un anume 
Lafranc afirmând ca „trupul lui 
Hristos este cu adevărat în mâinile 
preotului şi este frânt şi mâncat de 
dinţii credinciosului”. Hildebert de 
Tours defineşte această doctrină, 
numită doctrina transsubstanţierii, 
adoptată de al IV-lea Conciliu de 
la Lateran din 1215, iar în final, de 
Conciliul de la Trent . Papa din vremea 
aceea a condamnat pe aceia care ar 
avea o alta doctrină decât doctrina 
transsubstanţierii.

Ei susţineau că prin rugăciune este 
consacrare rostită de preot, şi numai 
după această expresie rostită de el - 
„Acesta este trupul Meu”-  pâinea se 
transformă în trupul Domnului Isus, 
iar prin expresia „acesta este sângele 
Meu”, vinul se transformă în sângele 
Domnului. În fiecare bucăţică de 
pâine ar fi reprezentat întreg trupul 
Domnului, şi în fiecare picătura de 
vin, sângele Domnului. Chiar dacă 
Domnul este acum în cer, la dreapta 
Tatălui, Dumnezeu poate face minunea 
ca să fie prezent, în mod simultan, în 
toate locurile unde are loc această 
ceremonie. Efectele participării la o 
astfel de ceremonie aduce iertarea 
păcatelor, ferirea de păcatele de 
moarte, precum şi haruri speciale, 
împreună cu nădejdea mântuirii 
veşnice.

Consubstanţierea

Reforma iniţiată de Luther 
respinge teoria sacrificială 
în ceea ce priveşte Masa 
Domnului, adică faptul că 

participarea la Cină aduce iertare 
de păcate. Totuşi, Luther a insistat 
pentru o interpretare literară a 
cuvintelor Domnului la instituirea 
Cinei. În mod practic, el înlocuieşte 
doctrina transsubtanţierii cu doctrina 
consubstanţierii, dezvoltată mai pe 
larg de Occam, în lucrarea sa „De 
Sacramento Altaris”, conform căreia 
Hristos este prezent „în, cu şi sub” 
aceste elemente. 

Zwingli a contrazis doctrina lui Luther, accentuând asupra interpretării 
literare a expresiilor de instituire a Cinei Domnului, negând prezenţa 
trupească a Domnului Isus în elementele Cinei. El nu neagă prezenţa 

spirituală a lui 
Hristos la Masa 
Domnului, prin 
actul de credinţă. 
De fapt, acesta a fost 
singurul punct de 
vedere diferit dintre 
el şi Luther, care l-a 
împiedicat să semneze 
înţelegerea dintre 
ei la întâlnirea de la 
Marburg, cunoscută 
drept Colocviul de 
la Marburg, din 1526. 
În timpul întâlnirii, 
Luther scrie pe o masă, 
cu cretă, celebrele 
cuvinte: „Hoc est corpus 
meum”- „Acesta este 
trupul Meu”. Din cauza 
acestei diferenţe, nu s-a 
putut semna un acord intre 
Zwingli şi Luther.

Luther rămâne tributar 
tradiţiei catolice, neputându-
se desprinde total de teoria 
transsubstanţierii, încercând 
un compromis prin teoria 
consubstanţierii. După Luther, 
Hristos este prezent „în, cu, sub” 
elementele Cinei, chiar dacă pâinea şi 
vinul rămân elemente naturale.

Calvin adoptă şi el o poziţie 
intermediară, negând prezenţa fizică 
a Domnului în sacramente, dar 
vorbind despre o prezenţă spirituală a 
Domnului la Masa Sa. 

El accentuează asupra faptului 
că Masa Domnului reprezintă, 
în primul rând, expresia 
darului primit prin 
harul lui Dumnezeu, 
şi doar secundar, o 
comemorare 
şi un act de 
credinţă, şi care 
duce la întărirea 
credinţei. 
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AȘA ESTE EL, AȘA ESTE EA, 

AȘA SUNT EU. CUM SUNT EU? 

ȘI CUM AȘ PUTEA FI?...

„Tot astfel,  nevestelor, f iţ i  supuse 
şi voi bărbaţilor voştri;  pentru ca, 
dacă unii  nu ascultă Cuvântul,  să fie 
câştigaţi  fără cuvânt, prin purtarea 
nevestelor lor,  când vă vor vedea 
felul vostru de trai:  curat şi  în 
temere. 

Podoaba voastră să nu fie podoaba 
de afară, care stă în împletitura 
părului,  în purtarea de scule de aur 
sau în îmbrăcarea hainelor, ci  să 
fie omul ascuns al inimii ,  în curăţia 
nepieritoare a unui duh blând şi 
l iniştit ,  care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu. 

Astfel se împodobeau odinioară 
sfintele femei, care nădăjduiau în 
Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor 
lor; ca Sara, care asculta pe Avraam 
şi- l  numea „domnul ei”. 

Fi icele ei v-aţi  făcut voi,  dacă faceţi 
binele fără să vă temeţi de ceva.” 

(1 Petru 3:1-5)

UN DUH BLÂND ȘI 
LINIȘTIT
DE MARE PREȚ ÎN OCHII LUI DUMNEZEU
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Într-un oraş mare, după serviciul de duminică dimineaţa mai multe familii decid să meargă la un restaurant. O atmosferă 
frumoasă, relaxată, conversaţie de calitate... O soră transferă în farfuria soţului ceva din farfuria ei, probabil ceva ce 
ştia că îi place lui. „Da, lasă-mă. Ştii tu ce să îmi pui în farfurie?” şi fratele continuă cu o tiradă ca ploaia de vară intensă, 
zgomotoasă, turbulentă, vreo două minute... apoi linişte. Toate privirile erau aţintite spre el... Soţia nu spuse nimic, ba chiar 

se purta de parcă nu se întâmplase nimic. Ceilalţi si-au reluat activităţile întrerupte. Cum stăteam chiar in faţa celor doi... am 
rămas perplexă, dar câteva persoane din unghiul opus mi-au făcut semn: „Aşa este el...”

O familie de englezi veniţi în vizită la noi au dorit să facă o vizită scurtă si altcuiva pe care îl cunoşteau demult. M-au rugat 
să îi însoţesc. Familia respectivă mai avea o musafiră, o soră misionară undeva în Orientul Mijlociu. După o scurtă discuţie cu 
gazda, au întrebat-o şi pe musafiră despre lucrarea ei. Era aproape şapte seara. Musafira a început să vorbească despre ce face 
ea, cu un spirit de cârcotaş faţă de toţi ceilalţi care lucrează acolo. A povestit... a povestit... Când a prins o pauză de respiraţie 
a vorbitoarei, familia de misionari a spus simplu: „Noi plecăm.” Era ora unsprezece noaptea. A doua zi am avut ocazia să discut 
cu fratele gazdă. „De ce nu aţi oprit-o? Dumneavoastră eraţi gazda.” „Nu am putut. Ştii, aşa este ea!” Aşa este el, aşa este ea, 
aşa sunt eu? Cum sunt eu... şi cum aş putea fi? 

Blândă sau gâlcevitoare?

Aţi ajutat sau vă ajutaţi copiii la teme? „Mamă, sinonime pentru blând!” „Blând? Paşnic, prietenos, blajin!” Apoi 
construim propoziţii cu fiecare. „Mamă, antonime pentru blândeţe!” „Cruzime, ferocitate, răutate.” Iarăşi propoziţii. 
Şi când vine copilul cu o notă bună, ne bucurăm pentru că am muncit alături de el.

Asta este blândeţea omenească. Dumnezeu îmi cere o altă blândeţe. Dumnezeu îmi cere mie, aleasă a lui Dumnezeu, 
sfântă şi preaiubită, să mă îmbrac cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. 
Spun că sunt o femeie înţeleaptă? Întelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, usor de înduplecat, 
plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Ce-mi spune oglinda Bibliei? Aşa sunt eu? Nu sunt? Trebuie 
ceilalţi să mă tolereze ceilalţi pentru că aşa sunt eu... sau trebuie să ia Hristos chip in mine? 

Antonime pentru blândă? „Un răspuns blând potoleste mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”. Să fie blândă, nu gâlcevitoare. Şi 
roaba Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blândă cu toţi. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci 
cumpătată, plină de blândeţe faţă de toţi oamenii. 

Sinonime pentru gâlcevitoare? Certăreaţă, cârcotaşă, şicanatoare...  Cum sunt eu? Dumnezeu are nişte cuvinte deloc 
măgulitoare pentru femeia gâlcevitoare şi supărăcioasă. „O streaşină care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă 
gâlcevitoare sunt totuna.” „Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă.” „Mai bine să 
locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.” Aşa sunt eu? Aşa sunt eu uneori? Îi este drag 
soţului meu să vină acasă după o zi lungă de lucru pentru că eu sunt plăcută sau mai degrabă s-ar duce „pe acoperis”? Nu 
putem schimba împrejurările, dar ne putem schimba atitudinea, până nu este prea târziu!

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” Blândeţea - un spirit calm şi paşnic, o virtute creştină, un 
aspect al Roadei Duhului, atitudine şi acţiune. Blândeţea nu este slăbiciune, laşitate. Femeile puternice, femeile în Cuvânt, 
femeile în care a luat Hristos chip sunt blânde. Blândeţea  are puterea de a convinge, de a schimba. Femeile blânde au parte de 
binecuvântare.

Blândeţe şi smerenie. Blândeţe şi supunere. Blândeţe şi 
adevărata frumuseţe.

Sub legea romană un bărbat şi tată avea autoritate absolută asupra casei lui. Se convertea? Aducea toată familia. Dacă o 
femeie se convertea era singură... Soţul era cel care îi putea permite sau nu să participe la adunări. Schimbarea vietii, 
mărturia mea în familie este cel mai eficient mod de a influenţa un membru de familie. Frumuseţea interioară „omul 
ascuns al inimii” este cea care dăinuieşte. Nu trebuie să fim obsedate de modă, dar nici neglijente... Doar exteriorul 

este lipsit de valoare. Blândeţea este o trăsătură a frumuseţii interioare. Napoleon spunea: „Femeia frumoasă place ochiului, 
femeia blândă place inimii. Prima este o adevărată bijuterie, dar a doua este o comoară.” Dar ce frumos spune Petru: „curăţia 
nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”! 

Blândeţe, smerenie, supunere. Domnul Isus a fost supus până la moarte pentru ca noi să fim mântuite. Şi noi, uneori, suntem în 
situaţia de a fi supuse, în împrejurări grele, tocmai pentru ca cei din jurul nostru să vadă pe Hristos în noi. Supunerea creştină 
nu înseamnă anihilarea personalităţii mele,  neascultare de Dumnezeu sau participare la ceea ce ne mustră conştiinţa.
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„Învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” ne spune Domnul. „Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. 
Domnul este aproape!” Un duh blând şi liniştit, are mare preţ în ochii lui Dumnezeu! Doamne, ajută-ne să înţelegem care este 
voia Ta pentru noi, să facem binele, fără să ne temem!

Blândeţea Domnului Isus – un exemplu de urmat

Domnul Isus ne spune: „învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre.” 

Dar dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci cărturarii şi 
fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta 

a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?» 
Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ. (Ioan 8)

Cei care au adus pe femeie au încălcat legea aducând doar femeia şi nu şi bărbatul. Legea cerea ca amândoi să fie omorâţi cu 
pietre. Cărturarii şi fariseii s-au folosit de femeie ca să Îi întindă o cursă Domnului Isus. Dacă El ar fi spus că femeia nu trebuie 
să fie omorâtă cu pietre L-ar fi acuzat de încălcarea Legii lui Moise. Dacă le-ar fi cerut să o omoare cu pietre, l-ar fi raportat 
romanilor, care nu permiteau evreilor să execute ei pe cineva. Şi la ce s-ar fi ajuns ţinând cont şi de norodul prezent aici... 
norod atât de uşor de manipulat.

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”

Cum judecăm noi pe ceilalţi? Dacă Domnul Isus admitea uciderea cu pietre ar fi fost conform legii. Legea spunea că martorii 
trebuie să arunce primii piatra. Când Domnul Isus spune „Cine este fără păcat să arunce primul piatra”, El subliniază 
importanţa blândeţei, a milei şi a iertării. Când cineva cade în păcat sunt rapidă în a o judeca? Făcând asa mă port de parcă 
eu nu aş fi păcătuit niciodată. Nu noi suntem chemate să judecăm, ci Dumnezeu. Noi suntem chemate la blândeţe, la milă, la 
iertare.

Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. Ce scria? Nu stim. Îi ignora pe acuzatori? Scria pe pământ păcatele lor? Scria 
„aduceţi şi bărbatul”? Am vrea să ştim... dar nu ştim.

Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, 
până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.

De la cei mai bătrâni... până la cei din urmă. Vârsta şi experienţa uneori mai şterg din sentimentul puternic de auto-
neprihănire... Ca mine nu-i nimeni.. Oricare ne-ar fi vârsta să privim în noi înşine. Să ne recunoaştem natura păcătoasă şi să 
căutăm căi prin care, cu blândeţe, să ne ajutăm una pe alta, în loc să ne rănim. 

Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a 
osândit?”„Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” Domnul Isus nu a 
condamnat-o pe femeie, dar nici nu i-a acceptat păcatul. „Du-te şi să nu mai păcătuieşti. ” Domnul Isus este gata să ierte orice 
păcat din viaţa noastră, dar mărturisirea şi pocăinţa înseamnă o schimbare a inimii. Dumnezeu să ne ajute pe cele care suntem 
prinse într-un obicei păcătos să acceptam iertarea lui Hristos şi să nu mai păcătuim. 

Domnul Isus ar fi putut să fie aspru cu toţi! Cu fariseii, cu cărturarii, cu femeia prinsă în păcat. Dar Domnul a ales 
blândeţea. O atitudine blândă, un răspuns blând, o acţiune blândă, dar blândeţea Lui a lucrat in inimile tuturor: 
farisei, cărturari, norod, femeie!

Dacă umblăm prin Duhul, să şi trăim prin Duhul! Dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în noi, aşa cum afirmăm, văd 
cei din jurul nostru în noi pe Hristos? Este roada Duhului vizibilă în vieţile noastre? 

Cuvântul lui Dumnezeu să ne facă blânde. Nu suntem de la natură.  Mereu va trebui să ne stăpânim pentru că dacă nu, vom fi 
femei care vom ţipa când ni se pare că ni se face o nedreptate. Sau când ni se pare că nu suntem băgate în seamă, sau suntem 
călcate în picioare. Poate nu ţipăm. Poate avem darul de a vorbi în şoaptă, dar de a răni teribil. Întoarcem cuţitul în rană poate 
fără cuvinte. O zicătoare spune: cu vorba blândă şi toiagul în mână ajungi departe!  Să nu fie aşa între noi! 

Învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima. Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este 
aproape! Un duh blând şi liniştit, are mare preţ în ochii lui Dumnezeu! Doamne, ajută-ne să înţelegem care este voia Ta pentru 
noi, ajută-ne ca astăzi să fim mai blânde ca ieri, şi mâine să fim mai blânde ca azi! Blândeţea ca roadă a trăirii Tale în noi şi nu ca 
formă de politeţe! Aşa să ne ajute Dumnezeu, scumpele mele surori! 
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Pentru că de 3 ani a devenit o tradiţie frumoasă ca în 
fiecare an familiile creştine să petreacă un timp benefic 
atât împreună cât şi studiind Biblia, iată că anul acesta 
tabăra de la Misiunea „Pacea” a reunit 54 de familii 

din toată ţara împreună cu copiii. A fost numărul cel mai mare 
înregistrat până acum şi cu siguranţă este în creştere. Condiţiile 
de cazare au fost foarte bune şi organizarea foarte eficientă 
şi practică atât la timpul devoţional, de studiu cât şi la mese şi 
timpul copiilor.

Tabăra este o iniţiativă a Comisiei Naţionale de Tineret, 
Adolescenţi, Copii şi pentru că au invitat creştini devotaţi şi 
încercaţi precum familiile Cosman, Dobrin şi Ciubotari, atunci 
şi calitatea mesajelor a fost pe măsură. Motto-ul de anul acesta 
a fost versetul din Iosua 24:15b ,,Cât despre mine, eu şi casa 
mea vom sluji Domnului.”

Din prima zi ne-a surprins mesajul despre „Eşecul în 
căsnicie”. Nimeni nu îşi doreşte să eşueze, dar este important 
să ştii unde poti eşua şi cum anume poţi preveni eşecul. Vestea 
cea mai bună este că orice eşec din familie are soluţie dacă 
amândoi se pocăiesc şi dacă îşi doresc ca relaţia să funcţioneze, 
dar după principiile lui Dumnezeu.

Dumnezeu a gândit familia şi tot El a dat şi roluri diferite soţului 
şi soţiei. Ierarhia este următoarea: Dumnezeu-bărbatul-femeia-
copiii. Pericolul cel mai mare pentru familie o reprezintă ieşirea 
din această ierarhie, ceea ce ar da lui Satan ocazia să acţioneze şi 
să ducă la eşec. 

Soţul are rolul de a conduce familia în primul rând spiritual, de 
a purta de grijă de cei din casa lui. Soţia are rolul de a fi ajutor 
potrivit în scopul pe care îl are de îndeplinit soţul. Combinaţia 
între dragostea oferită de soţ soţiei şi respectul pe care îl oferă 
soţia soţului este indestructibilă.

Infidelitatea faţă de Dumnezeu în primul rând duce la infidelitate 
faţă de soţ sau soţie. Ca şi creştin trebuie să învăţăm cum să fim 
credincioşi în primul rând lui Dumnezeu şi apoi vom fi şi soţului 
sau soţiei. Aceasta să fie prima noastră grijă.

Vizita făcută în Biserica „Betel” din Sibiu şi Biserica din Cisnădie 
a fost o mare bucurie şi încurajare atât pentru noi cât şi pentru 
fraţii şi surorile din aceste Biserici. 

Copiii care au fost împreună cu noi (0-2 ani:17 copii), (3-7 ani: 23 
copii), (8-12 ani 34 copii), (13-18 ani:19 copii) au avut în fiecare 
zi un timp de şcoală duminicală sub îndrumarea familiilor şi 
surorilor care s-au oferit să sprijine această activitate.

Aceste lecţii de şcoală duminicală s-au finalizat cu un timp de 
părtăşie împreună cu toţi participanţii. Privind la modul cum s-au 
implicat copiii în acest timp de închinare, nu putem decât să fim 
recunoscători lui Dumnezeu şi să mulţumim tuturor care au fost 
parte la pregătirea copiilor. 

Amintim că printre cei care au susţinut timpul de 
pregătire al copiilor sunt şi persoane implicate în 
lucrarea AMEC, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu 
să binecuvânteze această lucrare. Fiecare familie a 

plecat îmbogăţită şi cu hotărârea de a schimba ceea ce nu este 
conform Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrei să schimbi ceva în 
familia ta, schimbă-te pe tine întâi!

Cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să ne reîntâlnim şi anul viitor 
şi să ne bucurăm de trăsăturile pe care Dumnezeu vrea să le 
formeze în familiile noastre şi implicit în Biserică!

 Familia Pleşa Sorin şi Alina

Conferinţa familii
Misiunea „Pacea” Șelimbăr: 9-15 iulie 2018

Calea Credinţei, nr. 420, iulie - august 2018   21

(vezi foto coperta 4)

Botez Petra, 
Braşov

Sora Carmen Barbu, o persoană cu deficienţă 
locomotorie, la vârsta de 49 ani a cunoscut Adevărul 
Sfintelor Scripturi, iar la 50 ani a primit botezul nou-
testamentar. Slavă Domnului pentru încă un suflet smuls 

din pierzarea veşnică.
 Vasile ANGHEL



IN
FO

 •
 Ş

TI
R

I •
 IN

FO
 •

 Ş
TI

R
I

Conferinţă familii Băicoi

Conferinţă familii Mizil

Conferinţă familii Zimnicea

Prin harul lui Dumnezeu, în perioada 26-27 Mai 
2018 s-a desfăşurat la Zimnicea cea de-a doua 
ediţie a Conferinţei dedicată familiilor din 
judeţul Teleorman, cu tema: „Familia creştină - 

mărturie în biserică şi societate”. Tema a fost susţinută 
de fratele Daniel Alexandrescu, prezent la această 
întâlnire împreună cu familia. De asemenea, fratele 
Matei Brăniştereanu a susţinut un mesaj motivaţional în 
ce priveşte slujirea şi misiunea. Am petrecut împreună 
un timp extraordinar de părtăşie prin Cuvânt, un timp 
de socializare şi consolidare a relaţiilor! Domnul să 
binecuvânteze familia creştină!

 Aurel DOBRE

În perioada 16 -17 Iunie 2018 la Biserica Creştină 
după Evanghelie ,,Cuvântul Vieţii” din Mizil, judeţul 
Prahova, a avut loc Conferinţa de familii având ca 
temă ,,Arta relaţiilor în cuplu”. Această conferinţă 

a fost susţinută de fratele Nelu Poenar de la Biserica 
,,Betel” Codlea. Tema Conferinţei a avut câteva sesiunii 
importante cum ar fi: ,,Crizele în căsnicie; Rezolvarea 
conflictelor; Apariţia bolilor datorate neiertării; Depresia 
etc.  Au fost prezente familii din Bisericile din Mizil, 
Urlaţi şi Boldeşti Grădiştea. Mulţumim gazdelor pentru 
ospitalitate, Dumnezeu să răsplătească toate eforturile 
făcute în aceste două zile.

 Viorel ISTRATE

În perioada 25-27 Mai 2018 la Biserica Creştină după Evanghelie din Băicoi, judeţul Prahova, a avut loc o 
Conferinţă susţinută de Graham Arram din Anglia şi Nelu Poenar de la Biserica ,,Betel” din Codlea. Tema 
Conferinţei s-a intitulat ,,Să fii liber” şi a avut şapte sesiuni:
Maturitate şi sănătate adevărată; Privind 

la convingerile mele; Blocaje pe drumul vieţii 
creştine; Înţelegându-mi trecutul pentru a-mi 
descuia viitorul; Relaţia mea cu tatăl meu; 
Înţelegând iertarea pentru a- mi descuia viitorul.
Au fost trei zile binecuvântate de Domnul. 
Mulţumim pentru harul acesta şi dorim ca EL 
să binecuvânteze orice lucrare care se face în 
Bisericile locale.

 Viorel ISTRATE 
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Conferinţă de copii, jud. Braşov

Criteriul după care David a fost ales ca împărat întăreşte faptul că cei aleşi de Dumnezeu sunt dedicaţi 
pentru scopuri înalte. Convinşi de acest adevăr, în 9 iunie 2018 am organizat în localitatea Holbav 
conferinţa de copii intitulată „Pe urmele lui David”. La această conferinţă au participat aproximativ 220 de 
persoane, 60 de adulţi (din care lucrători cu copiii şi tineri voluntari din bisericile noastre) şi peste 150 de 

copii.

Programul conferinţei a constat în cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, rugăciune, introducere în temă şi memorarea 
versetului din 1 Samuel 16:7b, după care le-a fost pregătit copiilor un traseu prin pădure şi prin localitate având ca scop 
cunoaşterea vieţii lui David. Pe parcursul traseului ce a durat mai bine de 2 ore, echipele de copii au întâlnit diverse staţii 
tematice, fiecare dintre acestea reprezentând un eveniment din viaţa lui David. Staţiile au fost aşezate în ordine aleatorie, 
iar la terminarea traseului copiii trebuiau să pună evenimentele din viaţa lui David întâlnite în ordine cronologică.

La fiecare staţie erau tineri lucrători de copiii sau tineri voluntari din bisericile noastre care prezentau povestea biblică 
despre David şi un exerciţiu/joc pe 
aceeaşi temă.

Traseul staţiilor şi temele acestuia au 
fost:

1) David şi Goliat - lupta – după 
povestire, copiii trebuiau să tragă cu 
praştia într-un un Goliat confecţionat 
din cârpe.

2) Saul îl prigoneşte pe David 
- în fuga lor de Saul, copiii au fost 
alergaţi cu pistoalele cu apă până la 
următoarea staţie.

3) Vitejii lui David - după povestea biblică, copiii trebuiau să caute (într-o zonă cu izvoare) apa cea mai curată.

4) Ionatan îl avertizează pe David - copiii au tras cu arcul, iar dacă săgeata mergea dincolo de fileu se aflau în pericol 
şi trebuiau să fugă la un loc marcat ca refugiu, dacă săgeata nu mergea dincolo de fileu, erau în siguranţă şi se întorceau la 
grupul de copii.

5) David - păstor la oi - staţia a fost amplasată în gospodăria unor localnici unde am avut un ţarc cu mieluşei şi boşcă 
pentru ciobani. Liderii au fost îmbrăcaţi în costum tradiţional şi, pe lângă poveste, copiilor li s-a cântat la fluier şi au fost 
serviţi cu produse preparate la stână. 

6) David la templu - copiii au trebuit să bată la poarta unor localnici şi să ceară hrană. După povestea biblică, aceştia 
erau supuşi unor întrebări despre viaţa lui David, iar dacă răspundeau corect, primeau pâine.

7) David - încoronat rege - la această staţie, a fost confecţionat un tron al lui David unde copiii au putut face poze fie cu 
regele, fie ca regi, pe tron.

8) Samuel la David – copiii au aflat care a fost criteriul după care David a fost ales rege, iar ca activitate practică au avut 
de reconstituit puzzle-ul cu versetul de memorat.

9) David şi Mefiboşet - David îşi dovedeşte prietenia faţă de Ionatan şi-şi îndeplineşte făgăduinţa făcută acestuia. Ca 
parte practică, copiii au fost legaţi de picioare şi au trebuit să treacă peste obstacole.

La final, copiii au avut de făcut un cântecel despre viaţa lui David pe baza unor cuvinte oferite de lideri, iar ca încheiere a 
fost prezentat un mesaj din partea fratelui Vitalie Bugaian-Mercheaşa: „David, om după inima lui Dumnezeu”. Activitatea s-a 
încheiat prin servirea unei mici gustări.

Exemplul lui David întăreşte faptul că cei aleşi de Dumnezeu renunţă la interesul lor şi urmăresc interesul lui Dumnezeu şi 
cel al semenilor. Prin Harul Domnului totul a decurs bine şi Îi mulţumim pentru protecţia oferită.

 Oara SCURTU

„...Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”  
(1 Samuel 16:7b)
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Centenar Vereşti

Pe data de 29 iulie, Biserica Creştină după Evanghelie din localitatea Vereşti, judeţul Suceava, a sărbătorit 
100 de ani de la înfiinţare. Slujba aniversară a fost condusă de fratele presbiter Bogdan Purice, alături de 
ceilalţi fraţi presbiteri: Viorel Loghin, Ion Rotariu şi Daniel Cristinescu. Printre cei ce au luat cuvântul au fost 
fraţii Cornel Haureş, 

preşedintele zonalului Suceava, 
şi Dan Mitrea, secretarul Uniunii 
Bisericilor Creştine după 
Evanghelie. Motoul întâlnirii 
a fost: „Aduceţi-vă aminte de 
mai-marii voştri care v-au vestit 
Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă 
cu băgare de seamă la sfârşitul 
felului lor de vieţuire şi urmaţi-le 
credinţa!” (Evrei 13:7)

Sămânţa Cuvântului lui 
Dumnezeu a fost semănată în 
Vereşti în urmă cu peste 100 de 
ani. Totul a început de la o Biblie 
dăruită unui ceferist din Vereşti. 
Un necunoscut îmbrăcat într-un 
cojoc lung a intrat în casa lui 
Costache Rotaru, căruia i-a lăsat 
o Biblie. Acesta, împreună cu fratele său, Dumitru, şi cu alţi vecini, au început să citească mai întâi Vechiul Testament, 
apoi să aplice poruncile Legii, încercând să-şi schimbe modul de viaţă. 

Fraţii din Iaşi au aflat, la ceva vreme, despre grupul de pocăiţi din Vereşti şi în anul 1923 fratele Grigore 
Constantinescu a luat legătura cu ei pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine Scripturile şi mântuirea prin jertfa 
Domnului Isus Hristos. La scurt timp, o parte dintre ei s-au botezat împreună cu soţiile lor. 

Biserica locală din Vereşti a fost cârmuită la început de fraţii Toader Calin, Ghiţă Călin şi Grigore Perju. Dintre 
oaspeţii bisericii care au răspândit învăţătura sănătoasă şi au contribuit la creşterea spirituală a comunităţii, îi amintim 
pe fraţii: Alexandru Panaitescu, David Teodorescu, Vasile Moisa, Victor Romaniuc şi alţii.

După un veac de existenţă, Biserica Domnului din Vereşti continuă să aducă rod pentru veşnicie în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Deşi multe nume şi fapte s-au pierdut în negura timpului, Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi cei care sunt ai 
Lui. Ferice de cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii Mielului!

 Daniel CRISTINESCU
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Biserica Creştină după Evanghelie din Vereşti a sărbătorit o sută de ani

Inaugurare 
Şelimbăr
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Botez Holbav

Botez Izvoarele

Botez Mediaş

„Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru 
un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci 
şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă”. 
(Luca 15:7)

Î
mplinirea acestui adevăr biblic din Evanghelia după 
Luca a fost un moment de mare bucurie  pentru 
membrii Adunării Creştine după Evanghelie din 
comuna Holbav, judeţul Braşov, alături de care 

şapte suflete au împlinit porunca Domnului Isus Hristos 
mărturisind în apa botezului dragostea şi hotărârea 
totală de a-L urma pe El. 

Botezul a avut loc duminică,17. 06.2018, în cadrul Bisericii Creştine după Evanghelie din comuna Holbav, judeţul 
Braşov. Cuvântul Scripturii dedicat acestui eveniment a fost predicat de către Preşedintele Bisericii Creştine după 
Evanghelie, fratele Virgil Achihai. Scurte mesaje de încurajare şi motivare din cuvântul lui Dumnezeu au fost adresate 
şi din partea fratelui Anghel Vasile, şi a fratelui Petru Roman. Fie ca Domnul să binecuvânteze aceste suflete şi să le 
dăruiască puterea de a rămâne credincioşi Lui şi slujirii sale aşa cum au mărturisit!

 Oara SCURTU

Prin mila şi harul lui Dumnezeu, după 
evenimentele evanghelistice din toamna anului 
trecut şi primăvara acestui an, din loc. Izvoarele 
jud. Teleorman, trei suflete s-au întors la 

Dumnezeu şi şi-au predat viaţa lor în mâna Domnului, 
iar pe data de 03.06.2018 au mărturisit credinţa lor în 
apa botezului. 

Bucuria a fost fără margini, Dumnezeu a fost proslăvit 
prin această lucrare. Actul botezului a fost oficiat de fr. 
Filip Marian, presbiter în biserica locală Izvoarele. Slava 
să fie a Domnului!

 Aurel DOBRE

La Biserica „Izvorul Vieţii,” Mediaş, a avut loc, 
duminică 17 iunie 2018, un serviciu de botez. Au 
fost botezate nouă persoane, patru din Mediaş, 
patru din localitatea Băgaciu şi o persoană din 

satul Ighişul Nou. Pentru predicare a fost invitat fratele 
Gheorghe Cosman de la Cluj – Mănăştur. Mulţumim 
lui Dumnezeu pentru o zi binecuvântată, ocazie cu 
care a fost proclamat mesajul împăcării oamenilor cu 
Dumnezeu în auzul celor prezenţi, rude şi prieteni ai 
celor ce au primit botezul.

 Gusti ROŞIAN
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Concurs biblic zonal Bucureşti

În 9 Iunie 2018 s-a desfăşurat la Bucureşti, în Biserica Creştină după Evanghelie „Izbânda”, etapa zonală a 
Concursului Biblic la care au participat copii, adolescenţi şi tineri din Bucureşti, Ilfov, Giurgiu şi Teleorman, 
cu vârste cuprinse între 10 ani şi 25 ani. Lucrările participanţilor au demonstrat un nivel înalt de însuşire a 
Cuvântului lui Dumnezeu. La festivitatea de premiere a participat fr. Virgil Dăniciuc, preşedintele Zonalului 

Bucureşti, iar comisia de 
corectare a fost alcătuită din 
fr. Daniel Alexandrescu, fr. 
Jurubiţă Samuel, fr. Jurubiţă 
Elisei, fr. Ionel Stoica şi fr. Aurel 
Dobre. Premianţii pentru 
fiecare categorie de vârstă 
sunt următorii:

Grupa 10-12 ani: Premiul 
I - Tarcău Marius (Giurgiu); 
Premiul II - Stavre Marta 
(Teleorman); Premiul III - 
Urmează Larisa (Teleorman).

Grupa 13-15 ani: Premiul 
I – Guşă Ruben (Teleorman); 
Premiul II – Popa Doroteea 
(Teleorman); Premiul III – 
Stavre Beniamin (Teleorman).

Grupa 16-17 ani: Premiul I – 
Stavre Rebeca (Teleorman); Premiul II – Ilieş Emanuela (Bucureşti); Premiul III – Marin Estera (Bucureşti).

Grupa 18-25 ani: Premiul I – Erbatu Andreea (Giurgiu): Premiul II - Zidaru Florin (Giurgiu); Premiul III - Corîiu 
Luminiţa (Bucureşti).

 Aurel DOBRE

Evanghelizare jud. Argeş

Împreună cu Iosif Băscău şi Elisei Craiovan un cort 
a fost amplasat în 12 localităţi din judeţul Argeş: 
Lăzăreşti, Jupăneşti, Tutana, Vâlcele, Conţeşti, Făgetu, 
Albeşti, Malu Vânăt, Priboaia, Budeasa Caloteşti, 

Momaia şi Măncioiu. 

Sora Hermina Băscau s-a ocupat zilnic cu programul 
copiilor şi mulţi copii au auzit vestea bună. În cort şi prin 
boxe multe persoane au auzit mesajul Evangheliei şi unii 
s-au întors la Dumnezeu. Rugaţi-vă pentru consolidarea 
lucrării Domnului în judeţul Argeş.

 Paul WILLIAMS
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Necrolog - Vasilache Mihai

Aducem la cunoştinţă că fratele Vasilache Mihai din Iaşi a 
plecat acasă la Domnul.

Slujba de înmormântare a avut loc la data de 12 Iunie 
2018. Au fost prezenţi fraţi şi surori din Iaşi, localităţile 

învecinate, cât şi fraţi din conducerea BCER.

Fratele Vasilache Mihai va rămâne în memoria frăţietăţii ca un stâlp 
şi căpetenie a Bisericii Nicolina Iaşi, pe care a slujit-o cu dăruire 
şi dragoste încă din tinereţe. Dumnealui a avut înţelepciunea de 
a asculta, a sfătui, a fost milos, venind în ajutorul multora. dar şi a 
Bisericilor din zonă şi din ţară.

A colaborat cu fraţii de la Misiunea pentru Europa de Est - 
Germania:  Willi Raph, Theo Nikesch, Edgar Luling, Willi Schuller, Gundisch Johan, Reiner Nikesch, lucrând în câmpul 
Evangheliei şi în Republica Moldova. A slujit Bisericile Creştine după Evanghelie din România şi ca vicepreşedinte.

Pentru destoinicia sa, fratele Vasilache Mihai îşi aşteaptă răsplata şi cununa din partea Mântuitorului nostru, pe care L-a 
iubit. Domnul să mângâie şi să întărească familia pe Calea Credinţei.

 Florin ŞERBAN
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DEFINIRE
Pentru a-şi împlini 
menirea, familia 
trebuie să rămână 
întemeiată exclusiv 
pe căsătoria dintre 
un bărbat şi o 
femeie. Societatea 
românească 
are nevoie ca 
această definiţie 
să fie înscrisă în 
Constituţie.

ÎNCURAJARE
Tinerii au nevoie 
să cunoască 
şi să înţeleagă 
însemnătatea, 
unicitatea şi 
beneficiile familiei 
întemeiată pe 
căsătorie pentru ca 
cea mai importantă 
decizie a vieţii 
lor să le aducă 
împlinire.

SUSŢINERE
Ca instituţie de 
care depind binele 
fiecăruia dintre noi 
şi prosperitatea 
naţiunii, familia are 
nevoie de sprijin 
social, cultural 
şi legislativ şi de 
respectul nostru, al 
tuturor.

PROTECŢIE
Copiii au nevoie de 
o familie completă, 
cu o mamă şi un 
tată. Păstrarea 
integrităţii familiei 
trebuie să devină 
prioritatea 
politicilor publice 
şi a legilor care 
privesc copilul.



9 - 15 iulie 2018

Conferința pentru fam
ilii - Șelim

băr


